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ت 
  

  اتفاقیة االستخدام
  

 و یخضع لجمیع قواعد الوقف اإلسالمي مما یعني أنھ یجوز الىھذا الكتاب وقف هلل تع  

 بشرطسلم و مسلمة إعادة توزیعھ في صورتھ االلكترونیة أو أعاده طبعھ أو تصویره لكل م
عدم التربح منھ بأي صورة من الصور أو تغییر أي شئ من محتویاتھ ، أما بخالف ذلك فالبد 

  .من الحصول علي موافقة مكتوبة من المؤلف
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ث 
  

  مقدمة النسخة األولى
  

و الحمد هلل العلیم القدیر الذي وھبني علما ووفقني في حیاتي ، والصالة ﷽ 
  . ة و السالموالسالم علي معلم األمم و خیر البریة دمحم بن عبد هللا علیھ الصال

  
 موالي و خالقي عز و جل أن یتقبل مني ھذا العمل لوجھھ الكریم فما أردت إلىأدعو و أبتھل 
 وتحقیقا لقول رسولھ الكریم أن عمل ابن ادم ینقطع بعد موتھ إال من ثالث الىإال إرضاؤه تع

  .  علم ینتفع بھ: أحدھم
  

رسائل ماجستیر و دكتوراه في كثیرا ما تأتیني استفسارات عن اختیار موضوعات لعمل 
، وغالبا )الخ...مساحة و نظم معلومات جغرافیة و استشعار عن بعد (تخصصات الجیوماتكس 

ومن ھنا . بنفسھ ودون أیة أمالءات علیھ) أو الباحثة(ما یكون ردي أن ھذه ھي مھمة الباحث 
 بعض )یلیةولیس ترجمة تفص (تلخیص و عرض: جاءتني فكرة الكتاب الحالي وھي ببساطة

من بعض الجامعات )  خمسة أعوامآخرفي خالل ( الحدیثة الصادرة األكادیمیةالرسائل 
فربما تفتح ھذه الدراسات . األمریكیة و األوروبیة بصفة عامة وأیضا بعض الرسائل العربیة

ي التطبیقیة الباب أمام الباحثین الجدد الختیار موضوع أو تطبیق مماثل أو استكمال العمل البحث
ومن یرید القراءة التفصیلیة لھذه الموضوعات فعلیھ الرجوع . في أحد ھذه الموضوعات
  . في نھایة كل دراسةللمصادر األصلیة المتوافرة 

 
 من سلسلة كتبي الرقمیة - بفضل هللا تعالى و توفیقھ -  العاشرالحادي الي ھو والكتاب الح

وجودة في العدید من مواقع شبكة المخصصة لوجھ هللا تعالى وابتغاء مرضاتھ، وھي الم
  . االنترنت

  
 أن یغفر لي و لوالدي ، الىأدعو كل قارئ و كل مستفید من ھذا الكتاب أن یدعو هللا تبارك و تع

  -وجد كتاب إال و بھ نواقص و أخطاء  فال ی- وأیضا أال یحرمني من رأیھ و تعلیقاتھ وتصویباتھ 
  :ى الھندسة المساحیة فيسواء عبر البرید االلكتروني أو عبر منتد

  
 http://surveying.ahlamontada.com/   

  
  .صدق هللا العظیم .... وقل ربي زدني علما..... ﷽ 

  
  جمعة دمحم داود                       

  
   ھـ ١٤٣٦محرم  / ٢٠١٤نوفمبر القاھرة، 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ج 

  إھداء
  
  
  
  
  
  

  الي ابني األكبر 
  
  

  مصطفي 
  

  
  

  بمناسبة تخرجھ من قسم الھندسة المدنیة بكلیة الھندسة
  

  جامعة القاھرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ح 

  كتب أخري للمؤلف
  
   الخرائطإلى المدخل - ١
  
   الخرائط الرقمیةإلى المدخل - ٢
  
   التحلیل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافیة- ٣
  
  ادئ المساحة مب- ٤
  
   النظام العالمي لتحدید المواقعإلى المدخل - ٥
  
   أسس المساحة الجیودیسیة و الجي بي أس- ٦
  
   مقدمة في الصور الجویة و المرئیات الفضائیة- ٧
  
  علم المعلوماتیة األرضیة:  الجیوماتكس- ٨
 
   مبادئ علم نظم المعلومات الجغرافیة- ٩
 

   ریاضیات الھندسة المساحیة-١٠
  
  

متاحة للتحمیل كاملة ) باإلضافة لمواد تدریبیة و ملفات تعلیمیة أخري( ھذه الكتب المجانیة وكل
  : علي سبیل المثالفي عدد كبیر من مواقع شبكة االنترنت و منھم

  
  : في الرابطیمیادصفحتي علي موقع أكا -
  

http://nwrc-egypt.academia.edu/GomaaDawod 
  
  :المكتبة الرقمیة المساحیة المجانیة في الرابط -
  

http://www.4shared.com/u/vJBH8xk_/__online.html 
  
  : في الرابطالقرى صفحتي علي موقع جامعة أم -
  

http://www.uqu.edu.sa/staff/ar/4260086 
  

  : محاضرة فیدیو علي الیوتیوب في قناتي بالرابط٣٢باإلضافة إلي 
  

https://www.youtube.com/channel/UCcVBq89iSKrtYhxdyuQKIqA 
  
  



 خ 

  المحتویاتقائمة 
  

  صفحة  
  ت  اتفاقیة االستخدام

  ث  مقدمة النسخة األولي
  ج  اإلھداء

  خ  قائمة المحتویات
    

رقم 
  الدراسة

    موضوع الدراسة

    
  في الجیودیسیا الھندسیة وتحدید المواقعدراسات : أوال  

    
  ٢  تقدیر خطأ تعدد المسار انیا ألرصاد الجي بي أس  ١
  ٦   PPPة أسلوب التحدید الدقیق للنقطة دق  ٢
  ١١   PPPخطأ الغموض في التحدید الدقیق للنقطة   ٣
  ١٧  حساب خطأ تعدد المسار بطرق عناصر القناة  ٤
  ٢٢  المالحة بطریقة الدوبلر داخل األماكن المغلقة  ٥
  ٢٦  طرق لدمج اشارات تقنیة الجي بي أس  ٦
  ٢٩  یامراقبة التحرك األرضي بالجي بي أس ان  ٧

    ٣٣  
      

  في الجیودیسیا الطبیعیة و نمذجة الجیویددراسات : ثانیا
      
  ٣٤  الجیوید و المرجع الجیودیسي الرأسي  ٨
  ٤٤  تقییم نماذج الجیوید العالمیة في تطبیقات الجیودیسیا  ٩
  ٥٤  الجیوید و الجاذبیة األرضیة المحمولة جوا  ١٠
      

  مراني و تغیر استخدامات األرضدراسات في مراقبة النمو الع: ثالثا
      
  ٦١  األتمتة الخلویة لمراقبة التغیر في استخدامات األراضي  ١١
  ٦٨  األتمتة الخلویة و االستخدام الدینامیكي لألراضي  ١٢
األتمتة الخلویة ونمذجة العالقة بین النمو العمراني و مخاطر   ١٣

  الفیضانات
٧٦  

  ٧٩  یة المدنیة المستدامةنظم المعلومات الجغرافیة و التنم  ١٤
  ٨٣  نظم المعلومات الجغرافیة و المخططات التنمویة العامة  ١٥
بتطبیق نظم المعلومات الجغرافیة و نماذج متابعة النمو العمراني   ١٦

  التغیر
٨٨  

متابعة النمو العمراني و تغیرات استخدامات األرض بتطبیق   ١٧
  االستشعار عن بعد

٩٤  

  ١٠١  ألراضي الفضاء في مدینة مكة المكرمةالتحلیل المكاني ل  ١٨
    ١٠٥  



 د 

  دراسات في المخاطر الطبیعیة: رابعا
      
  ١٠٦  تأثیر التغیرات المناخیة علي المناطق الساحلیة  ١٩
تقییم اثار ارتفاع منسوب سطح البحر باستخدام نظم المعلومات   ٢٠

  الجغرافیة
١١٠  

  ١١٥  یل مخاطر الكوارثالتخطیط المكاني بتطبیق نظام تكاملي لتقل  ٢١
  ١٢٠  اطار تكاملي لنمذجة الفیضانات  ٢٢
  ١٢٥  تحدید المناطق المعرضة للفیضان باستخدام االستشعار عن بعد  ٢٣
      

  دراسات بیئیة: خامسا
      
  ١٣٣  تطویر خرائط رقمیة للتربة بأسلوب المنطق الزائف  ٢٤
  ١٣٨  لبترولنظام معلومات جغرافي علي االنترنت لمتابعة تسرب ا  ٢٥
قیاس درجة الحرارة السطحیة للمسطحات المائیة واألراضي   ٢٦

  باالستشعار عن بعد
١٤٣  

  ١٤٧  نمذجة و اعداد خرائط تلوث الھواء  ٢٧
  ١٥٢  استنباط مؤشرات جودة میاه البحیرات من مرئیات االستشعار عن بعد  ٢٨
  ١٥٦  استنباط مؤشرات بیئیة و صحیة للعدالة البیئیة  ٢٩
  ١٦٢  نمذجة المكانیة ألضرار مرض المالریاال  ٣٠
      

  دراسات في التنمیة و التخطیط: سادسا
      
  ١٦٧    التحلیل المكاني لمواقع الجریمة  ٣١
  ١٧١  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في تخطیط المواصالت العامة  ٣٢
تخطیط مسارات للسیارات االلیة من بیانات االستشعار عن بعد   ٣٣

  اتبالطائر
١٧٥  

  ١٧٩  أعمال مساحة السكك الحدیدیة باللیزر  ٣٤
  ١٨٢  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في نمذجة شبكات توزیع الكھرباء  ٣٥
تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في تولید الطاقة المتجددة من   ٣٦

  أسطح المنازل
١٨٦  

  ١٩١  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في الحصاد المائي  ٣٧
تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في تحدید أنسب مواقع مكبات   ٣٨

  النفایات
١٩٦  

  ٢٠٠  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في مجال السیاحة  ٣٩
تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة الحمالت التاریخیة   ٤٠

  القدیمة
٢٠٤  

  ٢٠٩  تطویر البنیة المعلوماتیة المكانیة  ٤١
ویر أطلس باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن تط  ٤٢

  بعد
٢١٣  

      
  ٢١٦  موضوعات دراسات أخري حدیثة

  



 ذ 

    :المالحق
    

   :١ملحق 
  مواقع بعض األقسام العلمیة علي االنترنت للحصول علي دراسات أكادیمیة

٢١٨  

    
   :٢ملحق 

  الخطوات الرئیسیة في اختیار موضوع رسالة أكادیمیة
٢٢٠  

    
    

  ٢٢٢  نبذة عن المؤلف
    
  
  
  
  
  



 ______________________________________________________________  
١ جمعة دمحم داود. قیة في الجیوماتكس                                                                    ددراسات تطبی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :أوال
  
  
  

  دراسات في الجیودیسیا الھندسیة و تحدید المواقع
  



                                                       تقدیر خطأ تعدد المسار آنیا ألرصاد الجي بي أس١الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

____________________________________________ __________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
٢

  ١  لدراسة رقما
  

    ألرصاد الجي بي أسآنیاتقدیر خطأ تعدد المسار 
  

  مقدمة
 

منذ منتصف الثمانینات من القرن العشرین ومع بدایة انتشار تطبیقات النظام العالمي لتحدید 
الناجم عن ارتطام  (multipath error تم بحث الخطأ الناتج عن تعدد المسار GPSالمواقع 

وتأثیره ) وارتدادھا إلي جھاز االستقبال عیة بأیة أھداف أو معالم أرضیةإشارات األقمار الصنا
  . علي دقة األرصاد

  

     
  

-narrowمثل (ومنذ ذلك الوقت تم استنباط عدة أسالیب الكتشاف و تصحیح ذك الخطأ 
correlator, maximum-likelihood estimation, multi-antenna arrays, 

weighting signal=to=noise ratio, .....etc (  حتى أمكن الوصول إلي دقة السنتیمتر
المتحرك  في الموقع، ومن ثم فأصبح أسلوب الرصد real-timeلحظیا  في األرصاد اآلنیة

ولیس ( من األسالیب المتبعة في عدد كبیر من التطبیقات المالحیة بصفة عامة RTKاللحظي 
 حیث یتم تشغیل ماكینة التسویة machine control األراضيمثل تسویة ) الجیودیسیة فقط

لكن مثل ھذه األسالیب قد ال .  اعتمادا علي جھاز استقبال الجي بي أس المثبت علیھاآلیةبطریقة 
مثل موقع (تنجح في محیط العمل الممتلئ بمصادر متعددة قد تسبب خطأ تعدد المسار بكثافة 

، مما یقلل بدرجة )ي تتحرك في كل اتجاهالعمل الذي یتواجد بھ عدد كبیر من معدات الحفر الت
أسلوب ومن ھنا بدأ ظھور أسلوب جدید یعرف باسم . RTKكبیرة من الدقة المتوقعة ألسلوب 

  . moving baseline أو أسلوب خط القاعدة المتحرك dual-antennaطبقي االستقبال 
  

  



                                                       تقدیر خطأ تعدد المسار آنیا ألرصاد الجي بي أس١الدراسة رقم 
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____________________________________________ __________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
٣

  أھداف الدراسة
  

یر خطأ تعدد المسار في  تقلل تأثobservablesتطویر و تقییم مشتقات أرصاد  .١
  .تطبیقات أسلوب الرصد اآلني خاصة في مشروعات اإلنشاءات المدنیة

  
ترابط ھذه المشتقات مع حركة الماكینة وتحدید مصدر و نوع االنعكاسات التي تولد  .٢

 .خصائص خطأ تعدد المسار
  

ي أس لمعالجة أرصاد الجي ب) بناءا علي نتائج الخطوتین السابقتین(تطویر إستراتجیة  .٣
 بھدف زیادة دقة تحدید الموقع، وقد أطلقت الدراسة علي ھذه real-timeبصورة آنیة 

اإلستراتیجیة الجدیدة اسم صورة تعدد المسار من دینامیكیة ما بین أجھزة االستقبال 
Multipath Profile from Between Receiver Dynamics أو اختصارا 

MIMCS  . من خالل برنامج وسیتم تطبیق ھذه اإلستراتیجیةsoftware یصلح 
 سواء نظام الجي بي أس GNSSللتعامل مع كافة تقنیات المالحة باألقمار الصناعیة 
  . أو نظام الجلوناس الروسي أو نظام جالیلیو األوروبي

  
  .  إنشاء طرق للتحقق من نجاح و جودة ھذه اإلستراتیجیة الجدیدة .٤

  
  خطأ تعدد المسار

  
 القمر إشاراتذا الخطأ ناتج عن وجود أكثر من مسار من خاللھ تصل كما یبدو من اسمھ فأن ھ

-high المستخدم، وھو ناتج من وجود أسطح عالیة االنعكاس ستقبالجھاز ا إليالصناعي 
reflecting surfacesقریبة من جھاز االستقبال .  

  

  
  

 code pseudo-rangeوقد تصل قیمة خطأ تعدد المسار إلي عدة أمتار في أرصاد الشفرة 
، مما یجعلھ من أھم مصادر carrier phaseوعدة سنتیمترات في أرصاد الموجة الحاملة 

ومن خصائص ھذا الخطأ في . األخطاء المؤثرة علي دقة أعمال المساحة باألقمار الصناعیة
 لھا متوسط یبلغ الصفر harmonic signalأرصاد الموجة الحاملة أنھ یمثل إشارة ھرمونیة 

zero-mean value مما یمكننا من التحكم بھ وحذفھ في حالة الرصد الثابت static لفترة 
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______________________________________________________________ 

____________________________________________ __________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
٤

لكن بالطیع ھذه الحالة ال . post-processingالة الحساب الالحق زمنیة طویلة نسبیا في ح
  . RTKتناسب الرصد المتحرك اللحظي 

  
  :توجد ثالثة وسائل للتعامل مع خطأ تعدد المسار

  
  .بال خاصة مقاومة لخطأ تعدد المسار ألقصي حد ممكنتصنیع أجھزة و أطباق استق .١

 
اختیار موقع جھاز و طبق االستقبال في الحقل بحیث یكون بعیدا عن أیة مصادر مسببة  .٢

  .لتعدد المسار
 

  .معالجة خطأ تعدد المسار في أرصاد الموجة الحاملة .٣
  

  أسلوب طبقي االستقبال
  
 two مع طبقي استقبال receiverتمثل ھذا األسلوب في توصیل جھاز االستقبال ی

antennasوفي ھذه التجربة تم وضع طبقي االستقبال .  المسافة بینھما في حدود متر واحد
علي سطح متحرك لكي تماثل التجربة نفس الوضع الحقلي لحالة معدات الحفر المتحركة 

  . باستمرار
  

  
  

تیجیة صورة تعدد المسار من والشكل التالي یمثل الخطوات الرئیسیة المتبعة في تطویر إسترا
 Multipath Profile from Between Receiverدینامیكیة ما بین أجھزة االستقبال 

Dynamics أو اختصارا MIMCSالتي ابتكرتھا الدراسة الحالیة :  
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

 dual-antennaقدمت الدراسة الحالیة تفاصیل أسلوب معالجة البیانات لنظام طبقي االستقبال 
 من حیث اكتشاف و معالجة خطأ تعدد المسار RTKفي تطبیقات الرصد الحقلي المتحرك 

  . بصورة آنیة
  

 قبل و RMSفي قیمة الخطأ الجذري المتوسط % ٢٨أشارت النتائج للوصول إلي تحسن بنسبة 
   . MIMICSبعد تطبیق اإلستراتیجیة الجدیدة 

  
، ومن )L2 أو L1سواء ( باستخدام ترددات الجي بي أس اعتمدت الدراسة الحالیة علي التطبیق

ثم فتوصي الدراسة بعمل دراسات مستقبلیة مماثلة اعتمادا علي ترددات متكاملة من كال من 
  . GPS/Galileo frequenciesتقنیة الجي بي أس و تقنیة جالیلیو 
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    ٢ لدراسة رقم ا  
  

   PPPدقة أسلوب التحدید الدقیق للنقطة 
  

  مقدمة
 

 المعروف اختصارا Precise Point Positioningظھر أسلوب التحدید الدقیق للنقطة 
 في نھایة القرن العشرین، ویھدف إلي معالجة أرصاد جھاز جي بي أس واحد PPPباسم 

لحساب اإلحداثیات الدقیقة ) زة أخري ولیس مع جھاز أو أجھstand-aloneیعمل منفردا (
وخاصة (وتعتمد الفكرة الرئیسیة لھذا األسلوب علي تقدیر أخطاء الجي بي أس . لھذه النقطة

 satellite clockوخطأ ساعة القمر الصناعي  orbit errorخطأ مدار األقمار الصناعیة 
error (زعة حول العالم والتي من خالل تجمیع بیانات شبكة من نقاط الثوابت األرضیة المو
ومع زیادة االعتماد علي منتجات الخدمة العالمیة لنظم المالحیة باألقمار .  ساعة یومیا٢٤تعمل 

وما تتبعھا ) IGSالمعروفة اختصارا باسم  (International GNSS Serviceالصناعیة 
 في الكثیر  شائع االستخدامPPPمن مئات المحطات العاملة علي مستوي العالم، أصبح أسلوب 

وأشارت الدراسات الحدیثة إلي أنھ یمكن الحصول علي . من التطبیقات المساحیة و الجیودیسیة
في المركبات الشمالیة و الشرقیة و الرأسیة إلحداثیات %) ٩٥وبمعامل ثقة (دقة السنتیمتر 

. رتیب ساعة علي الت٢٤ و ١٢ و ٨النقطة عند معالجة األرصاد التي تصل فترتھا الزمنیة إلي 
 یمكن حساب قیم أخطاء األقمار الصناعیة حتى IGS أن تأخر معالجة أرصاد محطات إال
 مناسبا للتطبیقات) بھذا المستوي من الدقة( PPPقد جعل أسلوب ) عادة ما یستغرق أسبوع(

  .  في الموقعreal timeوالمشروعات التي ال تحتاج اإلحداثیات لحظیا 
 

 لحظیا أو علي األقل بتأخیر PPPت لھیئات عالمیة لتطبیق حدیثا بدأت عدة تجارب و محاوال
 وذلك من خالل محاولة توفیر المدارات الدقیقة لألقمار near real-timeزمني بسیط 

 Jetفعلي سبیل المثال قام معمل الدفع النفاث . الصناعیة بسرعة وفي فترة زمنیة قلیلة
Propulsion Laboratory (JPL)عاھد وكالة الفضاء األمریكیة  األمریكي وھو أحد م

 بتأسیس برنامج تحت مسمي خدمات الجي بي أس التفاضلیة علي ٢٠٠١ناسا، قام في عام 
 الذي IGDG أو اختصارا Internet-based Global Differential GPSاالنترنت 
بشرط  (kinematic applicationsللتطبیقات المتحركة لحظیا  سنتیمتر ٢٠-١٠یتیح دقة 

وھذا المستوي من الدقة مناسب للغایة للعدید ). dual-frequencyأرصاد ثنائیة التردد توافر 
 GIS dataمن تطبیقات المالحة وأیضا لتجمیع بیانات نظم المعلومات الجغرافیة 

collection . أیضا یوجد نظام مشابھ في أوروبا وھو المعروف باسم التصحیحات المذاعة
وذلك منذ عام ) BCsأو اختصارا  (real-time Broadcast Correctionsلحظیا 
 أو توافر تصحیحات IGSإال أن ھذه التقنیات الحدیثة تتطلب إما توافر بیانات محطات . ٢٠٠٨

یتم بثھا إما بالرادیو أو من خالل االنترنت، مما قد یبعدھا عن الھدف الرئیسي أو التقلیدي 
ومن ثم فأن الدراسة الحالیة ستركز . لنقاط أال وھو التحدید الدقیق إلحداثیات اPPPألسلوب 

  . PPPفقط علي الطریقة التقلیدیة الستخدام أسلوب 
  

  أھداف الدراسة
  

-ionosphere علي معالجة أرصاد الشفرة الخالیة من خطأ األیونوسفیر PPPیعتمد أسلوب 
free code وأرصاد الموجة الحاملة لإلشارة phase یتم واحد بینما ) أو جھاز( من محطة

وكما سبق اإلشارة فأن دراسات عدیدة أشارت . تثبیت إحداثیات و زمن األقمار الصناعیة
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وستقوم الدراسة الحالیة بتقییم ھذه الدقة .  الثابتةPPPللوصول إلي دقة السنتیمتر في تطبیقات 
من وقیمھا الحقیقیة الناتجة ) أو المحسوبة(من خالل دراسة الفروق بین اإلحداثیات المستنبطة 

 International Terrestrial Reference Frameحلول النظام العالمي األرضي 
(ITRF) . ولتقییم جودة أسلوبPPPسیتم :  

  
 لألرصاد من خالل إدخال covariance matrixتحسین تعریف مصفوفة التباین  .١

  .أخطاء إحداثیات و ساعة األقمار الصناعیة في معادالت األرصاد
   systematic errorsخطاء المنتظمة إیجاد و التخلص من األ .٢
  اختبار وتقییم تصحیحات كال الخطوتین السابقتین من خالل تجارب رقمیة .٣
 بین األرصاد correlations للبحث عن أیھ ارتباطات residualsفحص المتبقیات  .٤

  .قد یكون قد تم إھمالھا
  

  مصادر األخطاء في الجي بي أس
  

 علي أرصاد الجي بي أس والتي یجب فحصھا بعنایة تتعدد مصادر و قیم األخطاء المؤثرة
وتشمل األخطاء .  الثابتPPPللوصول للھدف المنشود وھي دقة السنتیمتر في أسلوب 

  :المنتظمة في قیاسات الجي بي أس األتي
  

  :تأثیرات طبقات الغالف الجوي، وتنقسم إلي .١
 علي والذي یختلف في قیمتھ ionospheric errorخطأ طبقة األیونوسفیر  -

كما یختلف أیضا طبقا لتردد اإلشارة / أرصاد الشفرة أو أرصاد الموجھ الحاملة
frequency أي أنھ مختلف التأثیر علي كال من التردد L1 والتردد L2 

ومن ثم فأنھ یمكن التخلص منھ بالتعامل مع . L5والتردد الجدید للجي بي أس 
ل تكوین مشتقة الرصد التردد من خال) أو ثالثیة(أرصاد األجھزة ثنائیة 

أیضا ھناك  . ionosphere-free linear combinationالمعروفة باسم 
 Klobuchar, NeQuicj, andمثل نماذج (بعض النماذج الریاضیة 

GIM (التي تصف تأثیر ھذا الخطأ بمعادالت ریاضیة .  
وھو تأثیر ال یختلف باختالف  troposheric errorخطأ طبقة التروبوسفیر  -

اإلشارة أو نوعھا، ومن أھم النماذج الریاضیة لتقدیر تأثیر ھذا الخطأ تردد 
ومن الممكن . Sasstamoinen, Hopfield, Ifadis, and Niellنماذج 

 dry componentالمركبة الجافة : تقسیم خطأ التروبوسفیر إلي مركبتین
 متر والممكن حسابھا بدقة مناسبة ٢.٤ - ٢.٢والتي قد یصل تأثیرھا إلي 

المركبة الغیر . باستخدام النماذج الریاضیة مع القیاسات المترولوجیة المحلیة
 متر ٠.٤ والتي یتراوح تأثیرھا من صفر إلي wet componentجافة 

 أن إلي اإلشارة وتجدر  . سنتیمتر٥ - ٢والتي یمكن تحدیدھا بدقة تصل إلي 
كون قویا علي ی) المتبقي بعد تطبیق نموذج ریاضي(خطأ التروبوسفیر تأثیر 

 عنصر إدخال النقطة المرصودة، ومن ثم فیجب إحداثیاتقیمة االرتفاع في 
  .  في نظام معادالت الرصد لیأخذ في االعتبار قیمة ھذا الخطأإضافي

  
كأي إشارة كھربائیة فأن إشارات : phase wind-up effectتأثیر التفاف الموجة  .٢

 أثناء مسارھا إلي جھاز spiral movementالجي بي أس یكون لھا حركة حلزونیة 
وفي . phaseاالستقبال، ومن ثم فیتولد خطأ التفاف مؤثر علي أرصاد الموجة الحاملة 
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فأن ھذا التأثیر سیكون ممتصا ) ولیس أرصاد الشفرة(حالة استخدام أرصاد الموجة 
absorbed داخل خطأ ساعة جھاز االستقبال receiver clock error .  

  
وھو الناتج من ارتطام إشارات القمر الصناعي مع أیة : multipathخطأ تعدد المسار  .٣

  . أھداف قریبة من جھاز االستقبال ثم انعكاس اإلشارة مرة أخري للجھاز
  

 antenna phase centerخطأ تغیر مركز الموجة في طبق االستقبال  .٤
variations : بار للقیاسات الدقیقة مثل  أنھ یجب أخذه في االعتإالومع أنھ خطأ بسیط

المركز الھندسي لطبق االستقبال ال یتطابق من النقطة وھو ناتج من أن . PPPأسلوب 
  . التي تصل إلیھا إشارات األقمار الصناعیة

  
عند تولید أو استقبال إشارات  : hardware delays or biasesالمعدات أخطاء  .٥

د تسبب تأخیر في عملیة االستقبال أو الجي بي أس فأنھا تمر عبر مسارات الكترونیة ق
 نانوثانیة في أرصاد الشفرة ٤ ±ومن الممكن أن تصل ھذه األخطاء إلي . اإلرسال
codeبینما تكون صغیرة جدا و یمكن إھمالھا في أرصاد الموجة الحاملة ، .  

  
 solid earth and ocean tideتأثیر المد و الجزر لألرض و للمحیطات  .٦

effects :تأثیر جاذبیة كال من الشمس و القمر و األجرام السماویة فتحدث نتیجة ل
 أن ھذا التأثیر یتم أخذه في إال سنتیمتر، ٦٠ إلي للنقاط األرضیة قد تصل إزاحة

أیضا فیوجد تأثیر مد . في معالجة أرصاد الجي بي أس) بنماذج ریاضیة(االعتبار 
یة القریبة من سواحل  والذي یجب تصحیحھ للنقاط األرضocean tideالمحیطات 

ومن الممكن إھمال ھذا التأثیر في حالة . المحیطات للوصول لدقة عالیة في الحسابات
  .  ساعة متصلة٢٤األرصاد الممتدة لفترة 

  
ویعرض الجدول التالي قیم ھذه األخطاء في قیاسات الجي بي أس عند استخدام أرصاد الموجة 

 ionosphere-free phaseسفیر الحاملة لإلشارة الخالیة من خطأ األیونو
observations وذلك عند تطبیق أسلوب PPP:  

  
  أخطاء األقمار الصناعیة

   سم٢.٥حوالي   خطأ مسار القمر
   سم٢.٥حوالي   خطأ ساعة القمر

   سم- مللي   خطأ المعدات
  اإلشارةأخطاء 

   سم- مللي   راألیونوسفیخطأ 
   سم- مللي   خطأ التروبوسفیر
   سم- مللي   خطأ تعدد المسار

  أخطاء طبق االستقبال
   سم- مللي    مركز الموجةإزاحة

  مللي  تغیر مركز الموجة
  أخطاء جھاز االستقبال

  )L1 مللي لتردد ٢(مللي   أخطاء األرصاد
   سم- مللي   خطأ المعدات
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  منھجیة الدراسة
  

العالمیة  محطة من محطات الشبكة ١٣طبقت الدراسة منھجیة جدیدة في معالجة البیانات من 
IGS وتم استخدام المدارات الدقیقة .  ساعة متصلة٢٤ بحیث كانت األرصاد لكل محطة تغطي

 التي final clock errors وقیم خطأ ساعة القمر الصناعي النھائیة final orbitsالنھایة 
  :وتمثلت منھجیة معالجة البیانات في الشكل التالي. IGSتحسبھا و تنشرھا منظمة 

  

  
  

   توصیات الدراسةنتائج و
  

  :شملت نتائج الدراسة النقاط التالیة
  

 في fixed علي التعامل مع مدارات األقمار الصناعیة علي أنھا ثابتة PPPیعتمد أسلوب 
لكن للوصول إلي مصفوفة التباین األكثر منطقیا لألرصاد فیجب األخذ في . معادالت الرصد

 بدأت المنظمة العالمیة ٢٠٠٥ومنذ عام .  ھذه المداراتuncertaintiesاالعتبار أخطاء 
IGS في نشر قیم أخطاء المدارات النھائیة final orbits) في ) أي قیم االنحراف المعیاري

ومن ثم فیجب أخذ ھذه القیم في معادالت األرصاد للوصول لدقة أفضل في . منتجاتھا المعلنة
بین مدارات األقمار  covariancesكما یجب تضمین التباین . اإلحداثیات المضبوطة

  . الصناعیة في عملیة الضبط أیضا
  

یمكن )  ثانیة٢٠أكثر من (عادة فأن أرصاد الجي بي أس المجمعة بمعدل رصد زمني مناسب 
إال أن مدارات األقمار تدخل نوعا من االرتباط . un-correlatedفرض أنھا غیر مرتبطة 

وتقترح الدراسة . اآلن) معلن(ر متاح لنظام معادالت الرصد، ولألسف فأن ھذا االرتباط غی
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باستخدام أسالیب  و ساعة األقمار الصناعیة إحداثیاتبدیال لتقییم ھذا االرتباط من خالل تحلیل 
إال أن نتائج ). Fourier spectral analysisمثل تحلیل فوریر الطیفي (التحلیل الطیفي 

  . علي حساب إحداثیات النقاط األرضیةالدراسة الحالیة أشارت لعدم أھمیة تأثیر ھذا االرتباط 
  

-postكبدیل آخر لتقییم تأثیر ارتباط مدارات األقمار فقدمت الدراسة أسلوب لفحص المتبقیات 
fit residuals وحساب بعض المؤشرات مثل طول االرتباط correlation length و عدد 

 استخدام ھذه ومن الممكن. number of effective observationsاألرصاد المؤثرة 
 'unknownsالمؤشرات في حساب أكثر منطقیا لمصفوفة التباین للقیم المجھولة 

covariance matrix .  
  

 دقیقة، مما أجبر ١٥ المدارات النھائیة الدقیقة لألقمار الصناعیة بمعدل كل IGSتنشر منظمة 
 أھمیة إلي الدراسة وتشیر. الدراسة الحالیة علي معالجة البیانات بنفس ھذا المعدل لألرصاد

 مدارات األقمار للوصول لمعدل زمني أقل interpolateفحص و تحلیل ھل یمكن استنباط 
  . ھذا االستنباط جیدا أم سیقلل من جودة ھذا المدارات الدقیقةسیكون دقیقة، وھل ١٥من 

  
 توصي الدراسة بفحص أكثر تعمقا لبعض مصادر األخطاء المنتظمة التي مازالت مؤثرة علي

التحدید الدقیق لإلحداثیات األرضیة، ویجب تطویر نماذج ریاضیة أكثر دقة لتأثیر تأثیر طبقات 
الغالف الجوي وتأثیر المد  الجزر وتعدد المسارات، أو بإدخال ھذه األخطاء في معادالت 

  . الرصد ذاتھا
  

ف الجي  األخرى بخالGNSSمار الصناعیة قٌ توصي الدراسة بدراسة أرصاد نظم المالحة باأل
وتطبیق األسالیب التي قدمتھا الدراسة الحالیة علي ھذه ) مثل الجالیلیو و الجلوناس(بي أس 

  .النوعیات األخرى من أرصاد األقمار الصناعیة
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  ٣ لدراسة رقم ا
  

   PPPالتحدید الدقیق للنقطة خطأ الغموض في 
  

  مقدمة
 

 علي معرفة carrier phaseتعتمد أرصاد الجي بي أس في طریقة الموجة الحاملة لإلشارة 
. عدد دورات الموجة التي تقطعھا اإلشارة من القمر الصناعي وحني وصولھا لجھاز االستقبال

الستقبال ال یمكنھا معرفة عدد الدورات الكاملة لإلشارة، حیث اال أنھ من المعروف أن أجھزة ا
وھو بالطبع رقم (ومن ثم فأن عدد الدورات . أنھا تستطیع فقط قیاس دورة واحدة أو أجزاء منھا

 یجب حسابھ في معالجة و ضبط األرصاد، ویسمي unknownیدخل كمجھول ) صحیح
المجھول ھام جدا للوصول لدقة وھذا . integer ambiguityبمصطلح الغموض الصحیح 

ومنذ بدایة . عالیة في تحدید مواقع أجھزة االستقبال أي مواقع النقاط المرصودة بالجي بي أس
انتشار تقنیة الجي بي أس ظھرت عدة طرق ونماذج ریاضیة لحساب قیمة خطأ الغموض 

لعلمیة مع ظھور زادت أھمیة ھذه النقطة في البحوث افي السنوات القلیلة الماضیة و. الصحیح
وذلك بھدف ) PPPأو  (Precise Point Positioningأسلوب التحدید الدقیق للنقطة 

  . استنباط طرق و نماذج جدیدة تناسب ھذا األسلوب و مستوي الدقة المنشود
  

  أھداف الرسالة
  

لكل طریقة من الطرق الثالثة المستخدمة حالیا في  equivalenceاشتقاق مكافئ  .١
 : من حیثPPPوض الصحیح  في أسلوب حساب خطأ الغم

 integer propertyإمكانیة الحصول علي الطبیعة الصحیحة للخطأ  -
recovery 

 system redundancyوفرة النظام  -
  correction broadcasting burdenحمولة بث التصحیحات  -

 
ومنتجات النموذج  decoupled clock modelنموذج فك االزدواج الساعي تقییم  .٢

فرھا ھیئة المساحة الكندیة للمستخدمین، ومن ثم تطویر خطوات یمكن التي تو
  . لتطبیق ھذا النموذجإتباعھاللمستخدمین 

 
تطویر طریقة بحث نسبیة للبحث عن و تقییم حساب خطأ الغموض الصحیح في أسلوب  .٣

PPPوتحدید قیم لعملیة تقییم الغموض في ھذا األسلوب .  
 

 الرأسیة بعد تطبیق طرق اإلحداثیاتن من تحسالعوامل التي تحد أو تقلل تحدید  .٤
  .الغموض الصحیح

 
 من لالستفادةتقییم حلول خطأ الغموض الصحیح المعتمدة علي تأثیر طبقة التروبوسفیر  .٥

  . األرصاد المناخیة المحلیة المتاحة
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  خطأ الغموض الصحیح
  
 المحسوبة اإلحداثیاتة  من الممكن أن یصل بدقPPP استخدام أسلوب التحدید الدقیق للنقطة إن

لفترة زمنیة  staticالثابت لكن ذلك یتطلب الرصد .  مستوي السنتیمترإليللنقطة المرصودة 
  :كما یوضح الجدول التالي)  ساعة١٢أكثر من (طویلة 

  
وقت الرصد 

  )ساعة(
دقة دائرة العرض 
Latitude RMS  

دقة خط الطول 
Longitude RMS  

دقة االرتفاع 
Height RMS  

   سم٠.٩   سم٢.٦   سم١.٥  ١٢
   سم٠.٨   سم٢.٥   سم١.٤  ٨
   سم٢.١   سم٢.٨   سم١.٣  ٤
   سم٦.٥   سم٥.٨   سم٢.٧  ١

  
. ولتقلیل وقت الرصد المطلوب فھناك عدة مقترحات تم دراستھا في السنوات القلیلة الماضیة

 عن أوال التكامل بین أرصاد الجي بي أس و أرصاد تقنیة الجلوناس الروسیة مما یحسن الدقة
ثانیا زیادة دقة المدارات النھائیة لألقمار الصناعیة والتي تتیحھا . استخدام الجي بي أس بمفرده

 مشروع IGS ساعة من الرصد الفعلي، وفي ھذا اإلطار فقد بدأت ١٧ بعد IGSمنظمة 
 Real-Time Pilot Project إلتاحة ھذه المدارات بصورة لحظیة ٢٠٠٧تجریبي منذ عام 

(RTPP)ثالثا قامت بعض الجھات بل . دأت بعض الجھات األوروبیة في تطبیقات مماثلة كما ب
و الشركات الخاصة أیضا بتطویر تطبیقات یمكنھا حساب و نمذجة تأثیر أخطاء الغالف الجوي 

مما یجعل تطبیقات أسلوب التحدید اللحظي الدقیق بصورة لحظیة )  و التروبوسفیراألیونوسفیر(
د بشدة من ھذه المنتجات لحساب و تصحیح تأثیر الغالف الجوي  تستفیRTK-PPPللنقطة 

  .  وزیادة دقتھا بصورة ملموسةRTKعلي األرصاد اللحظیة 
  

  
  

 فما یزال خطأ الغموض الصحیح عامال PPPومع كل ھذه المحاوالت العلمیة لتحسین دقة 
صحیحة للخطأ إن إھمال الطبیعة ال. real-valuedمؤثرا حیث أن ھذا الخطأ ھو خطأ لحظي 

integer propertyأوال أنھ یحتاج لفترة رصد طویلة حتى یمكن :  یسبب عاملین سلبیین
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الفرق بین القیمة اللحظیة والقیمة  (fractional ambiguityحسابھ، ثانیا أن الجزء المتبقي 
ن وم. سیظل مؤثرا حتى بعد حساب قیمة الخطأ ومن ثم سیقلل من دقة النتائج) المحسوبة للخطأ

 علي استنباط طرق جدیدة للتعامل مع خطأ ٢٠٠٢ھنا فقد ركزت البحوث العلمیة منذ عام 
  . PPPالغموض الصحیح في تطبیقات 

  
  :  مجموعات٣بصفة عامة یمكن تقسیم طرق تقدیر خطأ الغموض الصحیح إلي 

  
   Ambiguity Correction  طرق تعتمد علي حساب تصحیح لقیمة الخطأ -
 PPP-RTK  ر الخطأ لحظیاطرق تعتمد علي تقدی -
 integer clocksطرق الساعات الصحیحة  -

  
  decoupled clock modelنموذج فك االزدواج الساعي 

  
وتعتمد . ٢٠٠٨في عام ) كأحد حلول تقدیر خطأ الغموض الصحیح(بدأ ظھور ھذا النموذج 

 receiver/satellite codeجھاز االستقبال /فكرتھ الرئیسیة علي أن أخطاء شفرة القمر
biasesجھاز االستقبال / تؤثر أیضا بجانب أخطاء موجة القمرreceiver/satellite 

phase biasesأیضا فأن كال من .  علي قیمة الجزء المتبقي من خطأ الغموض الصحیح
جھاز استقبال تعتمد من الناحیة النظریة علي كل رصده /أخطاء الشفرة و الموجة لكل قمر

 أو L1، بمعني أن كل رصده سواء علي التردد code/phase observationموجة /شفرة
ومن ھنا . its own code/phase biasموجة خاص بھا / تحمل خطأ شفرةL2علي التردد 

 وھما ساعة independent clocksفأن كل رصده یجب أن یكون لھا ساعتین مستقلتین 
 ساعات ٨ده سیكون لھا ل رصكوھذا یدل علي أن . القمر الصناعي و ساعة جھاز االستقبال

   :  decoupled clocksمفكوكة االزدواج 
  

  ، receiver P1 clock لجھاز االستقبال ١ساعة الموجة  -
  ، receiver P2 clock لجھاز االستقبال ٢ساعة الموجة  -
  ، receiver L1 clock لجھاز االستقبال ١ساعة التردد  -
   ،receiver L2 clock لجھاز االستقبال ٢ساعة التردد  -
  ، satellite P1 clock   للقمر الصناعي ١ساعة الموجة  -
  ، satellite P2 clock للقمر الصناعي ٢ساعة الموجة  -
  ، satellite L1 clock للقمر الصناعي ١ساعة التردد  -
  . satellite L2 clock للقمر الصناعي ٢ساعة التردد  -

  
 الغموض الصحیح سیكون لھا بالفعل وبتقدیر قیم ھذه األخطاء الساعیة الثمانیة، فأن قیمة خطأ

وأشارت نتائج .  مما سیسھم في تحسن دقة اإلحداثیات المحسوبةintegerطبیعة صحیحة 
 سنتیمتر ٠.٤/٠.٦/١.٤االرتفاع تبلغ / خط الطول/بعض الدراسات إلي أن دقة دائرة العرض

لذي لم یتمكن ا (ambiguity-float solutionلحلول الخطأ العائم  dailyلألرصاد الیومیة 
 سنتیمتر لحلول الخطأ ٠.٥/٠.٤/١.٤، بینما تبلغ )من حساب القیمة الصحیحة لخطأ الغموض

 integerالذي تمكن من حساب القیمة الصحیحة  (ambiguity-fixed solutionالثابت 
أما . وتشیر ھذه النتائج لوجود تحسن ملموس في دقة حساب خط الطول). لخطأ الغموض

 أنھ یمكن الوصول للطبیعة إلي فقد أشارت نتائج بعض الدراسات hourlyة لألرصاد الساعی
من مجموعات ھذه األرصاد، مما یجعل الدقة % ٩٠الصحیحة لخطأ الغموض في حوالي 

  .  سنتیمتر٢األفقیة لإلحداثیات تصل إلي 
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قدم ت) clock productsملفات الساعة (IGSوتجدر اإلشارة إلي أن منتجات المنظمة الدولیة 

سواء ألرصاد الشفرة أو أرصاد الموجة لكل قمر صناعي، وھذا بالطبع ) التصحیح(نفس القیمة 
 تقدم NRCanبینما منتجات ھیئة المساحة الكندیة . غیر مناسب لنموذج فك االزدواج الساعي

  . في ملفاتھا قیمة خطأ ساعة القمر الصناعي لكال من الشفرة و الموجة علي حدي
  

  ت الدراسةنتائج و توصیا
  

 PPPقدمت الدراسة نموذجا ریاضیا جدیدا لتطبیق نموذج فك االزدواج الساعي في أسلوب 
  :كما في الشكل التالي

  

  
  

االرتفاع للنقاط العشرة المستخدمة /الشمالیة/ أن دقة المركبات الشرقیةإليأشارت نتائج الدراسة 
 سنتیمتر، أي أن نسبة ٣.٧٤/٣.٢٨/٥.٤٧ إلي سنتیمتر ٤.٥١/٣.٦٠/٥.٧٥قد تحسنت من 

 قد 2D، وأن دقة اإلحداثیات ثنائیة األبعاد علي الترتیب % ١٦.٨/٨.٩/٤.٩التحسن قد بلغت 
  . سنتیمتر٧.٣٣ 3D سنتیمتر بینما صارت دقة اإلحداثیات ثالثیة األبعاد ٤.٩٥صارت 

  

  
  
  

 fixed integerأشارت النتائج أیضا إلي أنھ أمكن حساب الطبیعة الصحیحة لخطأ الغموض 
ambiguity دقیقة، بینما إذا ٣٠في األرصاد التي تقل فترتھا الزمنیة عن % ٦٦.٧ بنسبة 
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أما  %. ٨١.٩٨ دقیقة فیمكن حساب خطأ الغموض الصحیح بنسبة ٤٥زادت فترة الرصد إلي 
   %. ٨٩.٢فأن النسبة تزید إلي ) ساعة( دقیقة ٦٠لألرصاد التي تبلغ 

  
ة حساب خطأ التروبوسفیر و تأثیره علي المركبة الرأسیة  أھمیإليكما أشارت النتائج 

فعند الوصول للحساب الدقیق لخطأ . PPP النقاط في أسلوب إلحداثیات) االرتفاع(
 troposheric convergence withinالتروبوسفیر في نفس فترة الرصد 

observation time طأ بعد حساب ختقریبا % ١٨ فأن المركبة الرأسیة تتحسن بنسبة
بینما إن لم یكن حساب خطأ التروبوسفیر في نفس فترة الرصد فأن التحسن . الغموض الصحیح

  .  تقریبا%٣ال یزید عن 
  

 الدراسة وسیلة جدیدة للتعامل مع خطأ التروبوسفیر، فبدال من تطبیق األرصاد المناخیة اقترحت
 IGSمثل  (وبوسفیرالمحلیة فأن الدراسة قامت بتطبیق ما یعرف باسم نماذج تصحیح التر

final troposphere product (  كقیود لحساب قیم تقریبیة لھذا الخطأ ثم إدخالھا
constraints ومن ثم فأن منھجیة الدراسة ستتغیر كما في الشكل . في عملیة ضبط األرصاد

  :التالي
  

  
  

في كلتا تقریبا % ١١.٦ - ١٠.٥ وبھذا األسلوب الجدید فقد تحسنت المركبة الرأسیة بنسبة
  ). حساب خطأ التروبوسفیر في نفس فترة الرصد أو خارجھا(الحالتین 

  
 PPPالتي طبقتھا الدراسة علي أسلوب (توصي الدراسة بتطبیق النماذج الریاضیة الجدیدة 

  . RTK-PPP اللحظیة PPPعلي تطبیقات ) الثابت
  

  المرجع
 
Shi, H. (2012) Precise point positioning integer ambiguity 

resolution with decoupled clocks, PhD dissertation, 
Department of geomatics engineering, University of Calgary, 
Alberta, Canada. 

 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/YG/12.20367_JunboShi.pdf 



 PPP        خطأ الغموض في التحدید الدقیق للنقطة                                                 ٣الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
   دمحم داودجمعة. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
١٦

 
  رسائل أخري في نفس المجال

  
Geng, J. (2010) Rapid integer ambiguity resolution in GPS precise 

point positioning, PhD dissertation, Institute of engineering 
surveying and space geodesy, The university of Nottingham, 
UK. 

 
http://etheses.nottingham.ac.uk/2116/1/Thesis_of_GENG_Jianghui

.pdf 
 

  
  
  
  



   حساب خطأ تعدد المسار بطرق عناصر القناة                                                       ٤الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
١٧

  ٤ لدراسة رقم ا
  
  طرق عناصر القناةبحساب خطأ تعدد المسار 

  
  مقدمة

 
یمثل واحدا من أھم مصادر األخطاء في تقنیات المالحة  multipathمازال خطأ تعدد المسار 

. Global Navigation Satellite Systems (GNSS)باستخدام األقمار الصناعیة 
تصل لحل نھائي لھذه المشكلة وتأثیراتھا علي تقلیل وفي ھذا اإلطار فمازالت البحوث العلمیة لم 

  . دقة إحداثیات النقاط المرصودة خاصة داخل المدن حیث تكثر مصادر تعدد المسار
  

  
 

  أھداف الرسالة
 

تطویر و اختبار و تقییم أسالیب جدیدة لتقدیر خطأ تعدد المسار ال تتطلب حمل كبیر في  .١
  ).جھزة المالحیةأي تكون مناسبة لأل(معالجة البیانات 

 
  . لمكونات خطأ تعدد المسار خاصة في المناطق المدنیةاإلحصائيدراسة التوزیع  .٢

 
 في األجھزة Doppler-shit copiesتحلیل كفاءة تطبیق نسخ من فرق الدوبلر  .٣

 كوسیلة لمعالجة خطأ تعدد vehicular navigationالمستخدمة لمالحة المركبات 
  .المسار

  
  المنھج العلمي

  
 تختلف عن طریقة estimationمد ھذه الرسالة في منھجھا علي تطبیق طریقة تقدیر تعت

وھذه .  األكثر استخداما في المساحة و الجیودیسیاleast squaresمجموع أقل المربعات 
، )MLاختصارا  (Maximum Likelihoodالطریقة ھي المعروفة باسم أقصي احتمال 

  .  بیر من البیاناتوھي طریقة مستخدمة للتعامل مع حجم ك
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 فأن تعریف القیمة المطلوب حسابھا بتطبیق نظریة أقصي احتمال aلمتجھ من القیم المجھولة 
 نظام افترضنا فإذا. p(y:a) دالة أقصي احتمال maximizeتكون ھي القیمة التي تعظم 

  :معادالت خطیة 
  

y = G a + w  
  

-zeroرض أن لھ متوسط صفري  والذي یفتsample noiseضوضاء العینة  متجھ wحیث 
mean،  فأن دالة أقصي احتمال یمكن التعبیر عنھا كالتاليومن ثم:  

  

 
  
  : تقدیر المتجھ المجھول علي صورةیكونو
  

 
  

 Un-biased Minimumوھو تقدیر یتمتع بأنھ غیر مشوش ولھ تباین أقل ما یمكن 
Variance لحساب قیم العناصر المجھولة a .  

  
 جدید أطلقت علیھ اسم أسلوب التقدیر المعدل لطریقة أقصي MLتطویر أسلوب قامت الدراسة ب

 Modified Sequential Maximum Likelihood (MSML)احتمال المتتابعة 
  .لحساب قیم مركبات خطأ تعدد المسار
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أثناء تطبیق األسلوب ) في جھاز االستقبال(وبھدف عدم حدوث حمل كبیر في معالجة البیانات 
 Bayesianید لمعالجة خطأ تعدد المسار فأن الدراسة قد قامت بتطبیق طریقة بایسون الجد

algorithm . ستتطور لتصبح كما ) الشكل السابق(ومن ثم فأن منھجیة تقدیر خطأ تعدد المسار
  :في الشكل التالي
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

طورتھ الدراسة یعد أدق من األسالیب التقلیدیة  أن األسلوب الجدید الذي إليأشارت النتائج 
  :لتقدیر خطأ تعدد المسار كما یتبین من الجدول التالي

  

  
  

 من أرصاد الجي بي أس، ومن L1قامت الدراسة بتطبیق األسلوب الجدید علي أرصاد التردد 
رى من ثم فتوصي الدراسة بتطبیق و ربما تعدیل ھذا األسلوب عند تطبیقھ علي التقنیات األخ

GNSS .  
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  ٥ لدراسة رقم ا
  

   المغلقةالحة بطریقة الدوبلر داخل األماكنالم
  

  مقدمة
 

 مفیدة GNSSتعد قیاسات الدوبلر في أجھزة التقنیات العالمیة للمالحة باألقمار الصناعیة 
 carrier لإلشارةللعدید من التطبیقات حیث أنھا مرتبطة مباشرة بقیاسات الموجة الحاملة 

phase .المغلقة في مالحة األماكن indoor navigation  تعتمد أجھزة االستقبال عالیة
 في حاالت اإلشارات الضعیفة لألقمار الصناعیة high-sensitivity receiversالحساسیة 

poor signalsعلي مد زمن التكامل بھدف االستمرار في متابعة ھذه اإلشارات الضعیفة  .
تتأثر بشدة في مثل ھذه ) تحدید المواقع(حة لكن ونتیجة لبعض مصادر األخطاء فأن دقة المال

ومن ثم فأن متابعة الحصول علي تردد الدوبلر بدقة معقولة یمثل تحدیا علمیا في . الحاالت
  . تطبیقات مالحة األماكن المغلقة

  
  أھداف الرسالة

  
  .دراسة مصادر األخطاء التي تؤثر علي قیاسات الدوبلر داخل األماكن المغلقة .١

 
  .سرعة الدوبلر داخل األماكن المغلقة) أو تقدیر(اب تطویر دقة حس .٢

 
تطبیقات في  المشاةوأسلوب تقدیر خط عالیة الحساسیة التكامل بین قیاسات الدوبلر  .٣

  .مالحة األماكن المغلقة
  

  المنھج العلمي
  

مثل أجھزة ( وتكامل أجھزتھا GNSSمع تزاید الطلب علي تقنیات المالحة باألقمار الصناعیة 
مع أجھزة أخري في مجاالت مالحة المشاة فقد تم تطویر عدد مكثف من البحوث ) أسالجي بي 

العلمیة في ھذا المجال الذي یتمیز بأنھ غالبا ما تكون إشارات األقمار الصناعیة بھ ضعیفة مثل 
جي أجھزة (وعادة ما تتأثر دقة ھذه األجھزة المتكاملة . تطبیقات المالحة داخل األماكن المغلقة

 المعروفة  Inertial Navigation Systemsالقصور الذاتي ب أجھزة المالحة مع بي أس
 األقمار أرصادحیث أنھا تعتمد بصورة رئیسة علي مدي توافر و جودة ) INSاختصارا باسم 

أو ) codeأي أرصاد الشفرة  (pseudorange سواء أرصاد المسافة الكاذبة الصناعیة
 فأن outdoor navigationحة في األماكن المفتوحة ففي تطبیقات المال. أرصاد الدوبلر

بینما یتغیر ھذا الوضع تماما في .  تصل لمستویات دقة عالیةGPS/INSاألجھزة المتكاملة 
 signalإشارات األقمار الصناعیة إضعاف مالحة األماكن المغلقة حیث یكون تأثیر 

attenuation  ن الدقة المتوقعة لتحدید مما یقلل بشدة م) الجدول التالي(أكبر كثیرا
  .اإلحداثیات
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وللتعامل مع قضیة ضعف اإلشارة فقد تم ابتكار و تطویر عدة طرق و أسالیب للتطبیق في 
 تعتمد علي إجراء حسابات high-sensitivity receiversأجھزة االستقبال عالیة الحساسیة 

 antenna diversity, narrow-lane: مثل أسالیب) داخل جھاز االستقبال(إضافیة 
correlator, Bayesian estimation, ... etc . إال أن ھذه الطرق لم تؤثر بشكل

، فقد أشارت بعض الدراسات الحدیثة إلي ملموس علي تحسین دقة المالحة داخل األماكن المغلقة
 سنتیمتر عند المالحة داخل ٦٠ - ٢٠أن أرصاد المسافة الكاذبة قد تتأثر بأخطاء تصل إلي 

وعلي جانب آخر فمع . راكز التسوق واألبراج السكنیة حتى باستخدام األجھزة عالیة الحساسیةم
بدء روسیا تسریع العمل في منظومة الجلوناس المالحیة، فأن استخدام إشارات كال من الجي بي 
أس و الجلوناس یزید من عدد األقمار الصناعیة المتاحة للرصد مما یجعل ھذا التكامل مفیدا في 

  . المالحة بصفة عامة
  

لمالحة  low-costعلي وجود نظام مالحي رخیص ) في السنوات األخیرة(مع زیادة الطلب 
المشاة فقد تم دراسة التكامل بین أجھزة الجي بي أس وعدد كبیر من األجھزة أو المجسات 

sensorsأجھزة القصور الذاتي :  األخرى مثل أسالیب و أجھزةinertial sensors و 
 Radio-Frequency Identification وأجھزة تردد الرادیو Wi-Fiبكات الداخلیة الش

(RFID) والنطاق الواسع جدا Ultra-Wide Band (UWB) .... أجھزة فیما یخص و. الخ
 حیث أنھا تشعر أو تقیس التسارع autonomyباالستقاللیة فھي تتمیز  INSالقصور الذاتي 
 إطارھا إلي نسبة angular rate والمعدل الزاوي tri-axis accelerationثالثي المحاور 

المرجعي، ومن ثم فھي تنتج ھذه القیاسات بمعدل سریع أكبر من معدل قیاسات الجي بي أس 
 ھرتز بینما معدل قیاسات الجي بي أس ٥٠ إليمعدل قیاسات القصور الذاتي یصل (ذاتھ 

 فأن أجھزة القصور الذاتي تعاني من لكن وعلي الجانب األخر).  ھرتز فقط٢٠ و ١یتراوح بین 
. كلما زاد وقت و مسافة المالحة ألخطاء تحدید المواقع accumulationالتزاید التراكمي 

لتحدیث النظام فأن األخطاء ) مثل قیاسات الجي بي أس(وان لم یتم االستعانة بقیاسات خارجیة 
یفة جدا و ال یمكن االعتماد ستستمر في التراكم إلي أن تصبح دقة اإلحداثیات المقاسة ضع

 . علیھا
  

 فأن المستخدم personal positioningفي تطبیقات مالحة المشاة أو المالحة الشخصیة 
وفي ھذا اإلطار بدأت بعض الدراسات في االستفادة من . غالبا ما یسیر علي قدمیھ داخل المكان

 التي step lengthوة  و طول الخطheadingھذا المجال الدینامیكي بھدف تحدید اتجاه 
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 Pedestrianیسیرھا المستخدم ومن ثم تطویر ما یعرف باسم أسالیب تقدیر حركة المشاة 
Dead Reckoning (PDR) algorithms:  

  
  

التي تعاني من مشاكل (ومن ھنا ظھرت بعض البحوث التي تحاول االستفادة من ھذه األسالیب 
و تكاملھا مع أرصاد الجي بي أس ) long-term reliabilityالجودة علي المدى الطویل 

) short-term availabilityالتي تعاني من مشاكل عدم توافر اإلشارة علي المدى القصیر (
ففي ھذا اإلطار التكاملي فأن مستشعر القصور الذاتي . لزیادة دقة المالحة داخل األماكن المغلقة

حركة الدینامیكیة ومن ثم استخدام ھذه یمكنھ التنبؤ بحركة المستخدم بناءا علي معادالت ال
. المعلومات لدعم نظام الجي بي أس عندما یواجھ مشاكل عدم استقبال إشارات األقمار الصناعیة

وعندما یعود نظام الجي بي أس للعمل مرة أخري فأنھ یستخدم في تقدیر أخطاء نظام القصور 
 لعمل التكامل بین كال Kalman filterعادة ما یتم تطبیق أسلوب فلتر كالمان (الذاتي 

  ). النظامین
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 block processingفي مالحة األماكن المغلقة فأن حساب الدوبلر بالطرق التقلیدیة  .١
techniques یمكن أن یكون خاطئا بسبب تأثیر كال من خطأ تعدد المسار و الحركة 

  . الدینامیكیة للمشاة
  

 والتي أظھرت direct vector receiver architectureطورت الدراسة طریقة  .٢
  . نتائج أفضل من الطرق التقلیدیة لحساب الدوبلر

  
 وضع أفضل لمالحة GPS/GLONASSتعطي معالجة البیانات التكاملیة لتقنیتي  .٣

 ٦ بصورة عامة في RMSفي قیمة % ١١حیث ظھر تحسن بنسبة / األماكن المغلقة
  . األماكن المغلقةسیناریوھات مختلفة من نوعیات 

  
% ٥١، %٤٥، %٧١أظھرت نتائج الطریقة الجدیدة أنھا تعطي تحسن بنسب  .٤

للمركبات الشرقیة و الشمالیة و الرأسیة لإلحداثیات في المباني المغلقة صغیرة 
، بینما بلغ التحسن office space indoor environment) المكاتب(المساحات 

 large المباني المغلقة كبیرة المساحات علي الترتیب في حالة% ٤٦، ٦٣، %٥٦
space indoor environment .  
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توصي الدراسة بعمل فحص أكثر لحالة استخدام أجھزة قصور ذاتي ذات جودة  .٥
 حیث أن الجھاز المستخدم في ھذه الدراسة كان low-quality oscillatorsمنخفضة 

  .من نوعیة الجودة العالیة
  

ستخدام الطریقة الجدیدة علي أرصاد الشفرة و الموجھ توصي الدراسة بفحص مشابھ ال .٦
  . بجانب أرصاد الدوبلر التي اعتمدت علیھا فقط الدراسة الحالیة

  
توصي الدراسة بالتعمق في بحث كفاءة األجھزة عالیة الحساسیة في مالحة األماكن  .٧

  . المغلقة خاصة في مجاالت جودة أجھزة القصور الذاتي و تأثیر خطأ تعدد المسار
  

 المرجع
 
He, Z. (2013) High-sensitivity GNSS Doppler velocity estimation 

for indoor navigation, PhD dissertation, Department of 
geomatics engineering, University of Calgary, Alberta, 
Canada. 

 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/GL/12.20362_ZheHe.pdf 
 
_____________________________________________________ 
 

  :مالحة األماكن المغلقة مجالدراسات أخري في نفس 
 

Aminian, B. (2011) Investigations of GPS observations for indoor 
GPS/INS integration, MSC thesis, Department of geomatics 
engineering, University of Calgary, Alberta, Canada. 

 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/GL/11.20339_BehnamAmi

nian.pdf 
 
Attia, M. (2013) Map aided indoor and outdoor navigation 

applications, PhD dissertation, Department of geomatics 
engineering, University of Calgary, Alberta, Canada. 

 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/NES/06.20391_MohamedA

ttia.pdf 
 
Chow, J. (2014) Multi-sensor integration for indoor 3D 

reconstruction, PhD dissertation, Department of geomatics 
engineering, University of Calgary, Alberta, Canada. 

 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/DL/04.20399_JackyCKCho

w.pdf 



  أس                طرق لدمج إشارات تقنیة الجي بي                                               ٦ الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  عة دمحم داودجم. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
٢٦

   ٦  لدراسة رقما
  

  دمج إشارات تقنیة الجي بي أسطرق ل
  

  مقدمة
 

إلي  L5وإشارة  L2C إشارة: تشمل خطة تحدیث نظام الجي بي أس إضافة إشارتین جدیدتین
وحیث أن ھذه اإلشارات یتم بثھا من نفس األقمار الصناعیة . L1, L2 اإلشارات التقلیدیة للنظام

، مما یشیر إلي أنھ یمكن correlatedبھ فأنھا مرتبطة و تمر من خالل نفس المجال وتتأثر 
من خالل دمج أثنین أو أكثر  signal tracking تتبع اإلشارةالحصول علي زیادة في جودة 

فلكل إشارة خصائصھا الخاصة مما یتوقع معھ أن عملیة الدمج . من أنواع اإلشارات ھذه
دمج اإلشارات ذات نتائج أفضل من ستستفید من عدة ممیزات معا، وبالتالي ستكون عملیة 

االعتماد علي نوع واحد من إشارات الجي بي أس، سواء في مالحة األماكن المفتوحة 
outdoor أو تطبیقات المالحة في األماكن المغلقة indoor .  

  
  أھداف الرسالة

  
  .  L1, L5دراسة وتحلیل التماثل و االختالفات بین إشارتي  .١

 
 وذلك من خالل tracking loopقة تتبع تكاملیة  في حلL1, L5 إشارتي دمج .٢

  : طریقتین مقترحتین
 

 وھو األسلوب التقلیدي حیث یتم االستعانة بتردد after loop filterبعد فلتر الحلقة    -
  ، واعتباره مساعدا لإلشارة الثانیة) scalingبعد تدریجھ ( اإلشارتین ألحديالدوبلر 

 
 .  correlator output levelأو عند مستوي ترابط النتائج  -

 
  . L1, L5دراسة وتحلیل نتائج دمج إشارتي  .٣

  
  المنھج العلمي

  
یتم بثھا ) L2Cأو  (L2 Civil مدنیة تسمي إشارة : الحدیثة للجي بي أس مناإلشاراتتتكون 

 ١١٧٦.٤٥ عند L5 میجاھرتز، والتردد الجدید ١٢٢٧.٧ عند L2علي التردد التقلیدي 
وھناك . L1, L2 یتم بثھا خالل كال الترددین M code عسكریة رةإلشا باإلضافةمیجاھرتز، 

وكانت بدایة بث إشارة . L1 سیتم بثھا علي تردد L1Cإشارة مدنیة جدیدة قید التطویر حالیا 
L2C إشارة أو تردد أما . ٢٠٠٥ دیسمبر ١٥ في منظومة الجي بي أس فيL5 مخصصة وال

 مع إطالق القمر ٢٠٠٩ مارس ٢٤ھا في  أول ظھور لكانقد فألعمال الطیران اآلمن، 
 أن لھا L5وتتمیز إشارة .  أبریل من نفس العام١٠ ومن ثم بدأ استقبالھا في ٤٩الصناعي رقم 

 التقلیدیة مع أن لكالھما نفس L1 أضعاف معدل إشارة ١٠ یبلغ chipping rateمعدل بث 
الجدیدة فقد اھتمت البحوث ولھذه الخصائص .  مللي ثانیة١ البالغ code periodفترة الشفرة 

  . العلمیة بھذه اإلشارة بكثافة في السنوات القلیلة الماضیة
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 بعام واحد فقط حیث مازالت ھذه اإلشارة في L5تمت ھذه الدراسة بعد بدء ظھور إشارة 
 GSS7700 Spirnetومن ثم استخدمت الدراسة جھاز محاكاة من نوع . المرحلة التجریبیة

signal simulator باإلضافة لجھازین تحلیل اإلشارة PXI-5661 RF vector signal 
analyzers :   

  

      
  

  :L1, L5كما تم تطویر برنامج لیحاكي عمل جھاز االستقبال في تتبع كال اإلشارتین 
  

  
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

ھا عند تطبیق (standard tracking loops) التقلیدیة(أظھرت طرق التتبع القیاسیة  .١
  . L5 فقط وال تحسن من أداء L1أنھا قد تحسن من أداء إشارة ) في دمج كال اإلشارتین

  
 أنھا تعطي أداءا combined Kalman filtersأشترت نتائج تطبیق فلتر كالمان  .٢

 carrierأفضل لإلشارتین المجمعتین حیث كانت قیم أخطاء الموجة الحاملة لإلشارة 
phase errorsجة من تطبیق فلتر كالمان منفصل أقل من تلك النات .  
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 سواء علي مستوي الضوضاء L1أدي دمج اإلشارتین الي تحسن في تتبع إشارة  .٣
 tracking أو علي مستوي كفاءة التتبع thermal noiseالحراریة 

performance . أما بالنسبة إلشارةL5 فأن التحسن یحدث فقط في حالة كون تقدیر 
  . L5ه الحالة فلن یكون ھناك تحسن في  جیدا، وفي غیر ھذL1إشارة 

  
 realتوصي الدراسة بتطبیق الطریقة الجدیدة لدمج اإلشارتین علي بیانات حقیقیة  .٤

data حیث أن الدراسة استخدمت بیانات محاكاة ،simulated data.   
  

 علي إحداثیات L1,L5توصي الدراسة بعمل تحلیل عمیق لمدي تأثیر دمج إشارتي  .٥
دمج علي كفاءة تتبع اإلشارة یث أن الدراسة انصبت علي تحلیل الة، حالنقاط المرصود

  .فقط
  

 المرجع
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  ٧ لدراسة رقم ا
  

   أنیاالجي بي أسمراقبة التحرك األرضي ب
  

  مقدمة
 

 globalمثل ظاھرة االحتباس الحراري (مع تزاید االھتمام بتأثیر الظاھرات المناخیة الطبیعیة 
warming وظاھرة الفیضانات المفاجئة flash floods االنزالقات األرضیة landslides (

خطرة علي المجتمعات فقد أصبح موضوع رصد ھذه وما یمكن أن تحدثھ من تأثیرات 
وتوجد عدة . الظاھرات من الموضوعات العلمیة التي زاد التركیز علیھا في السنوات الماضیة

طرق علمیة و أسالیب تقنیة لرصد تحركات القشرة األرضیة و االنزالقات المفاجئة ومنھا 
ر نظام إنذار مبكر معتمدا علي ومن ثم فأن محاولة تطوی. الطرق المساحیة و الجیودیسیة

  .  لألرصاد الجیودیسیة من الممكن أن یكون مفیدا للغایةreal-timeالتحلیل اآلني 
  

  أھداف الرسالة
  

-unخاصة طریقة األرصاد غیر الفرقیة (مقارنة طرق حسابات أرصاد الجي بي أس  .١
differencedوطریقة األرصاد الفرقیة الثنائیة double difference (  

 
 باالعتماد علي أرصاد الجي زالقات األرضیةن مبكر للتحركات و االإنذارطویر نظام ت .٢

  :بي أس، ویتكون من جزأین
  

لتحدید ) عدد من أجھزة االستقبال( positioning partالجزء المالحي  -
 المواقع،

  
الجزء الثاني لتحلیل القیاسات و استنباط أیة تغیرات في المواقع  -

displacement detection algorithm  عند إنذار إرسالومن ثم 
  .حدوث أیة تغیرات

  
  المنھج العلمي

  
 displacementتوجد عدة أسالیب و طرق علمیة مخصصة لمتبعة التحركات األرضیة 

monitoring اعتمادا علي أنواع متعددة من األجھزة و المجسات sensors . وبصفة عامة
االستشعار عن بعد، التصویر الجوي، الطرق :  أربعة مجموعاتإليیمكن تقسیم ھذه الطرق 

: أیضا یمكن تقسیم ھذه األسالیب مرة أخري إلي نوعین. الجیودیسیة، طرق علوم األرض
تطبیقات علي المدى الطویل و تطبیقات لحظیة أو آنیة، فالنوع األول یتضمن القیاسات في 

  .یتضمن القیاس اللحظي علي فترات زمنیة متباعدة بینما النوع الثاني campaignsحمالت 
  

اعتمادا علي توافر مرئیات األقمار الصناعیة مختلفة الزمن : طرق االستشعار عن بعد .١
وعلي سبیل . لنفس المنطقة یمكن متابعة االنزالقات األرضیة من مقارنة المرئیات

 Differential Interferometric Syntheticالمثال فأن قیاسات التقنیة الراداریة 
Aperture Radar (DINSAR) یمكنھا قیاس التحركات بمستوي دقة أقل من 

ن مدارات األقمار الصناعیة ال تسمح بتوافر أإال أن من عیوب ھذه الطرق . السنتیمتر
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ومن ثم فأن طرق . قیاسات متكررة بفترة زمنیة بسیطة لنفس المنطقة الجغرافیة
  . االستشعار عن بعد ال تصلح للعمل بصورة لحظیة أو أنیة

  
طرق فعالة و دقیقة أیضا مثل طرق االستشعار عن بعد، إال : طرق التصویر الجوي .٢

  .أنھا طرق فعالة لقیاس التحركات األرضیة علي المدى الطویل ولیس لحظیا
  

 :ویمكن تقسیمھا إلي مجموعتین فرعیتین: الطرق الجیودیسیة .٣
  

زة باستخدام أجھزة المیزان و أجھ: ground-basedطرق مساحیة أرضیة  -
 laser وأجھزة المسح اللیزري total stationsالمحطات الشاملة 

scanners یتم قیاس مواقع نفس العالمات األرضیة علي فترات زمنیة 
متكررة ومقارنة إحداثیاتھا بھدف اكتشاف و حساب معدالت التحركات 

إال أن عیوب ھذه الطرق تتمثل في الوقت الطویل الالزم لعمل . األرضیة
  .  األرضیة ومن ثم فتكون تكلفة العمل الحقلي كبیرةالقیاسات

  
باستخدام أجھزة استقبال التقنیات : space-basedطرق جیودیسیة فضائیة  -

مثل الجي بي أس و  (GNSSالعالمیة للرصد علي األقمار الصناعیة 
یمكن متابعة التحركات األرضیة سواء علي المدى الطویل أو ) الجلوناس

لتقنیات الوصول لمستوي المللیمتر في تحدید الحركة وتتیح ھذه ا. لحظیا
أي مسافات بین النقاط  (base linesاألرضیة، سواء لخطوط قواعد 

  . قصیرة أو طویلة) المرصودة
  

 یتم ربطھا بصورة دائمة sensorsحیث یتم استخدام مجسات  :علوم األرضطرق  .٤
 extensometers: وتشمل أنواع المجسات. علي الھدف المطلوب متابعة تحركھ

 لقیاس المیول، و inclinometersلقیاس تغیر المسافة بین نقطتین، و
piezometers لقیاس ضغط المیاه و tilt meters  لقیاس االنحراف عن المستوي

  . األفقي
  

 مخصصة لمتابعة التحركات األرضیة softwareوباإلضافة لألجھزة فتتوافر برامج كمبیوتر 
 من Motion Trackerركة لیكا لألجھزة المساحیة، وبرنامج  من شGeoMosمثل برامج 

 من جامعة جراتز السویسریة، وبرنامج CODMS  شركة ترمبل لألجھزة المساحیة، وبرنامج
RT-MODS2 من جامعة اسطنبول التركیة، وبرامج  GOCA, ALERT, GNPOM 

  :ستخدامھا لألرصاد ثالثة مجموعات طبقا لطریقة اإليوھذه البرامج یمكن تصنیفھا . أیضا
 

حیث یتم تخزین القیاسات في ملفات ثم : post-processingبرامج معالجة الحقة  .١
  .GeoMos, Motion Trackerومن ھذه البرامج . الحقا) حسابھا(معالجتھا 

 
حیث یتم معالجة األرصاد و اكتشاف التحركات : RTK-basedبرامج معالجة لحظیة  .٢

ومن برامج .  داخل جھاز االستقبال ذاتھreal-timeاألرضیة بصورة لحظیة أو انیة 
  . RT-MODS2, GOCA: ھذه المجموعة
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 ملفات البیانات الخام الي كمبیوتر إرسالحیث یتم : raw dataبرامج البیانات الخام  .٣
: ومن برامج ھذه المجموعة. مركزي وھناك تتم مرحلة الحسابات و المعالجة

CODMS, GNPOM .  
  

 ماعدا برنامج double differenceة تعتمد علي أرصاد الفرق الثنائي ھذه البرامج السابق
GNPOM الذي یعتمد علي األرصاد غیر الفرقیة un-differenced observations .  

  
  نتائج و توصیات الدراسة 
  

ومن ھنا ( جدید اعتمادا علي األرصاد غیر الفرقیة softwareقامت الدراسة بتطویر برنامج 
لما لھا من ممیزات خاصة عند استخدام أرصاد محطات متعددة  )UGPSمج جاء اسم البرنا

ولكن لضعف سرعة . Matlabوكان في بدایتھ باستخدام تطبیق . وإجراء الحسابات لحظیا
 ++C فقد تم تحویل البرنامج إلي لغة low computational speedإجراء الحسابات 

 ، وكانت جمیع حسابات windowsفذ حتى یمكن تشغیل البرنامج تحت نظام تشغیل النوا
). com.cvmilb.www المتاحة في (CVM libraryالمصفوفات تتم باستخدام مكتبة 

  :والشكل التالي یصف المكونات الرئیسیة لھذا البرنامج
  

اف التحركات األرضیة في اكتش) وھذا البرنامج(وأشارت نتائج الدراسة لفعالیة ھذه األسلوب 
أي في مستوي ما ( ضعف االنحراف المعیاري لألرصاد ٢ - ٠.٥التي تكون قیمتھا في حدود 

  ). sub-centimeter levelھو أقل من السنتیمتر 
  

 في البرنامج المطور، ومن post-processingواعتمدت الدراسة علي مبدأ الحسابات الحقا 
لیة في كیفیة جعل البرنامج یعمل بصورة لحظیة كاملة ثم فتوصي الدراسة بعمل بحوث مستقب

  .  بین أجھزة استقبال الجي بي أس والبرنامج ذاتھlinkمن خالل عمل اتصال 
  

، ومن ثم )یتم عندھا القیاس(أحد عیوب استخدام تقنیة الجي بي أس أنھا تعتمد علي نقاط محددة 
 یمكنھا العمل في نطاق مكاني فتوصي الدراسة ببحث تكامل الجي بي أس مع تقنیات أخري

spatial coverage)  مثل تقنیة االستشعار عن بعدDINSAR ( حثي یمكن تطویر نظام
  . إنذار لحظي متكامل
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 المرجع
 
Andersson, J. (2008) A complete model for displacement 

monitoring based on un-differential GPS observations, PhD 
dissertation, Division of geodesy, KTH (Kungliga Tekniska 
Hogskolan) Royal institute of technology, Stockholm, 
Sweden. 

 
http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:13991/FULLTEXT01.pdf 
 



 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود. قیة في الجیوماتكس                                                                    ددراسات تطبی

 
٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :ثانیا
  
  
  
  طبیعیة و نمذجة الجیویددراسات في الجیودیسیا ال
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  ٨  لدراسة رقما
  

  الجیوید والمرجع الجیودیسي الرأسي
  

  مقدمة
 

تعد أرصاد االرتفاعات من أھم أنواع القیاسات المساحیة و الجیودیسیة لتحدید المواقع علي 
 أسھل و أدق طرق قیاس levelingومنذ القدم كانت المیزانیة . سطح األرض و رسم الخرائط

األرض، إال أن أھم عیوبھا أنھا تحدد فروق فروق االرتفاعات بین النقاط علي سطح 
 بین كل نقطتین ولیس قیمة relative height differencesاالرتفاعات بطریقة نسبیة 

مرجع " ومن ثم فھناك حاجة أساسیة لتحدید .  لكل نقطةabsolute heightاالرتفاع المطلق 
datum " ذا یتم من خالل إنشاء وكان ھ. سطح یمكن اعتباره صفرا لھذه القیاسات/أو نقطة

 لكل دولة وقیاس ارتفاع سطح البحر عندھا لفترة زمنیة tide gaugeمحطة مد و جزر 
، ویطلق ثم تحدید متوسط ھذه القیاسات لیتم اعتماده كنقطة الصفر) عدة سنوات(طویلة نسبیا 

ومن . MSL أو اختصارا Mean Sea Levelعلیھ مصطلح متوسط منسوب سطح البحر 
تبدأ قیاسات المیزانیة إلنشاء شبكات المیزانیة ) المرجع الرأسي(طة معلومة المنسوب ھذه النق

leveling network ویعد متوسط منسوب سطح البحر .  أو المنطقةتغطي ھذه الدولةلMSL 
 الذي ھو الشكل الحقیقي لألرض ممثال في سطح محدد geoidأقرب ما یكون لشكل الجیوید 

 التي تمثل مجال الجاذبیة األرضیة equipotential surfacesد من السطوح متساویة الجھ
ومن عیوب المیزانیة األرضیة أنھا تستغرق وقتا طویال في العمل الحقلي مما یجعلھا . لألرض

 Global Navigationومع ظھور نظم الرصد باألقمار الصناعیة . أیضا مكلفة اقتصادیا
Satellite Systems أو اختصارا GNSS)  أمكن قیاس ارتفاعات ) نظام الجي بي أسمثل

إال أن ھذه االرتفاعات تكون مرجعة . النقاط علي سطح األرض بسرعة و دقة أعلي و تكلفة أقل
 وھو الشكل االفتراضي الھندسي لسطح األرض، أي أنھا أرصاد ellipsoidلسطح االلیبسوید 

ا أصبح تحدید الفروق بین ومن ھن. لھا معني ھندسي فقط ولیس لھا معني طبیعي أو فیزیقي
 من المھام الجیودیسیة geoid-ellipsoid separationsسطح الجیوید و سطح االلیبسوید 

. لالستفادة من إمكانیات وممیزات تقنیات األقمار الصناعیة الحدیثةفي العقود القلیلة الماضیة 
  :وریاضیا فأن ھذه العالقة تتمثل في المعادلة

  
N = h - H 

  
  : حیث

  
h    االرتفاع عن سطح االلیبسوید أو االرتفاع الجیودیسيgeodetic or ellipsoidal 

height  
H    االرتفاع عن سطح الجیوید أو المنسوب أو االرتفاع األرثومتريorthometric 

height  
N    حیود الجیوید أو ارتفاع الجیویدgeoid height or geoid undulation .  
  

  :مكننا كتابة المعادلة السابقة كالتاليوبصورة نسبیا بین نقطتین فی
 
N = h - H 
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  :أي أن

  
H = h - N 

  
 إذا عرفنا قیمة فرق االرتفاع Hومن ھذه المعادلة یمكننا حساب فرق المنسوب بین نقطتین 

وھذه . بین ھاتین النقطتین Nوفرق حیود الجیوید ) من أرصاد الجي بي أس (hالجیودیسي 
لكن للوصول لدقة . GPS-Levelingالجي بي أس بمیزانیة الوفا باسم الطریقة أصبحت معر

، Nمناسبة لتطبیق ھذه الطریقة یجب الوصول لدقة جیدة في تحدید قیمة فرق حیود الجیوید 
  .  بدقة السنتیمترgeoid modelأي یتطلب ذلك تعریف وتحدید نموذج جیوید 

  
   GGMنماذج الجیوید العالمیة 

  
ل  رق التمثی د ط ارمونيالتع د األرض ھ ال جھ  Spherical harmonic لمج

representation of the Earth's geopotential field ي ن الطرق المستخدمة ف  م
وع  ة الن المي باستخدام أرصاد مختلف ي المستوي الع د عل  Heterogeneousنمذجة الجیوی

Data . سیة ع القیاسات الجیودی ة المتخصصة بتجمی ات العلمی ة أرضیة ، جي ج(تقوم الجھ اذبی
ة  اد فلكی ي أس ، أرص خ.. ب الم ) ال اطق الع ل من ن ك صناعیة م ار ال ات األقم افة لقیاس باإلض

ا  د عالمی ر الجیوی صف تغی ة ت اذج عالمی ویر نم صة لتط وتر متخص رامج كمبی ي ب ا ف وإدخالھ
Global Geoid Models أو اختصارا GGM .  

  
ن الحصول ١٩٦٠بدأ تطویر نماذج الجیوید العالمیة منذ عام  ى اآلن ، ویمك ستمر حت  وإنتاجھا م

ة مجانا ع ة األرضیة العالمی اذج الجاذبی دولي لنم ز ال لي أي نموذج جیوید عالمي من موقع المرك
International Center of Gravity Earth Models صارا  في ICGFM أو اخت

رابط دم  html.ICGEM/ICGEM/de.potsdam-gfz.icgem://http :ال را لع ن نظ  لك
وافر ع ا ت ن ممكن م یك ام فل اء األرض بانتظ ل أنح ي ك سیة تغط ات الجیودی ن القیاس خم م دد ض

اذج حresolutionتطویر نماذج عالمیة ذات تباین أفقي  ر ، فمعظم النم ام  كبی ى ع م ٢٠٠٨ت  ل
وذج یعطي نقطة كل ٣٦٠ عن degree  النموذجتزید درجة تمثیل  ٠.٥o بما یدل علي أن النم

اذج و.  كیلومتر أفقیا علي سطح األرض٥٥أو تقریبا  الجدول التالي یعرض خصائص بعض نم
  ):التي یمكن الحصول علیھا من الرابط السابق(الجیوید العالمیة الحدیثة 

  
  نوع البیانات المستخدمة الدرجة  السنة  اسم النموذج

GO_CONS_
GCF_2_DIR_
R3 

  قیاسات أقمار صناعیة  ٢٤٠  ٢٠١١

GIF48 قیاسات أقمار صناعیة  ٣٦٠  ٢٠١١  
 EIGEN-6C یة  ١٤٢٠  ٢٠١١ اد أرض ع أرص ناعیة م ار ص ات أقم قیاس

  وأرصاد بحریة
EIGEN-51C یة   ٣٥٩  ٢٠١٠ اد أرض ع أرص ناعیة م ار ص ات أقم قیاس

  وأرصاد بحریة
GGMO3C ع أر  ٣٦٠  ٢٠٠٩ ناعیة م ار ص ات أقم یة قیاس اد أرض ص

  وأرصاد بحریة
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EGM2008 یة  ٢١٦٠  ٢٠٠٨ اد أرض ع أرص ناعیة م ار ص ات أقم قیاس
  وأرصاد بحریة

PGMA2000 یة   ٣٦٠  ٢٠٠٠ اد أرض ع أرص ناعیة م ار ص ات أقم قیاس
  وأرصاد بحریة

EGM96 یة   ٣٦٠  ١٩٩٦ اد أرض ع أرص ناعیة م ار ص ات أقم قیاس
  وأرصاد بحریة

EGM2008 2008  نا ٢١٦٠ ار ص ات أقم یة قیاس اد أرض ع أرص عیة م
  وأرصاد بحریة

  
ي أن  ارة إل در اإلش المي وتج د الع وذج الجیوی ي EGM2008 ٢٠٠٨نم ع عل اح للجمی  مت

  :االنترنت في الرابط
http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008    

  
  :كما یوجد وصف تفصیلي لطرق تطویره والبیانات المستخدمة في الرابط

http://earth-
info.nima.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/NPavlis&al_
EGU2008.ppt  

  
سھ لكن ا وذج نف ، accuracyألھم من درجة وضوح أي نموذج جیوید عالمي ھو مدي دقة النم

ة ع قیاسات أرضیة دقیق وذج م ائج النم ة نت د مقارن دھا عن تم تحدی وذج . والتي ی ة نم یم دق ي نق لك
EGM2008) ال بیل المث ي س ات ) عل ع قیاس وم بتجمی ددة فنق ة مح ة أو دول ة جغرافی ي منطق ف
د  ود الجیوی د بعNحی اط  عن وذج  (h-H)ض النق ن النم ة م د الناتج ود الجیوی یم حی ا بق ونقارنھ

ذه  اري لھ م نحسب االنحراف المعی ل نقطة ث د ك ین عن ین كال القیمت روق ب العالمي، ونحسب الف
المي د الع وذج الجیوی ة نم ھ مؤشر لدق اذج . الفروق جمیعا لتكون قیمت ة لنم ة الدولی وم المنظم وتق

ار و سیة الجیوید العالمیة باختب اط الجیودی ن النق رة م د مجموعة كبی د عن اذج الجیوی ة نم یم دق  تقی
  :والجدول التالي یعرض مؤشرات دقة بعض ھذه النماذج. المعلومة حول العالم

  
  اسم النموذج  )متر(دقة النموذج 

  استرالیا  أوروبا  كندا  أمریكا
GO_CONS_GCF_2_DIR_R3 ٠.٣٦  ٠.٤٢  ٠.٣٥  ٠.٤٣  
GIF48 ٠.٢٤  ٠.٢٨  ٠.٢٣  ٠.٣٢  
EIGEN-6C ٠.٢٢  ٠.٢١  ٠.١٤  ٠.٢٥  
EIGEN-51C ٠.٢٣  ٠.٢٩  ٠.٢٥  ٠.٣٤  
GGMO3C ٠.٢٦  ٠.٣٣  ٠.٢٨  ٠.٣٥  
EGM2008 ٠.٢٢  ٠.٢١  ٠.١٣  ٠.٢٥  
PGMA2000 ٠.٢٩  ٠.٤٨  ٠.٣٦  ٠.٣٨  
EGM96 ٠.٣٠  ٠.٤٨  ٠.٣٦  ٠.٣٨  

  
 ٠.٢٣ ±في حدود ) EGM08یسمي أیضا  (EGM2008أي أن دقة نموذج الجیوید العالمي 

 من ھذا النموذج فأنھا تحتمل خطأ في N، بمعني أن عند استنتاج قیمة حیود الجیوید رمت
وھذه نقطة ھامة یجب أن یراعیھا الجمیع فالبعض یعتقد أن استخدام .  سنتیمتر٢٣المتوسط یبلغ 

  .نماذج الجیوید العالمیة المجانیة قد یغني عن تنفیذ المیزانیة لحساب مناسیب النقاط
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  راسةأھداف الد

  
  :أجریت ھذه الدراسة في كندا وتھدف إلي

  
 vertical geodetic datumدراسة الوضع الحالي للمرجع الجیودیسي الرأسي  .١

-geoidلشمال أمریكا وبیان الحاجة لتطویر نظام ارتفاعات یعتمد علي الجیوید 
based height systemولتطویر ھذا النظام فھناك حاجة لتعریف عدة .  لكندا

 :تشملعناصر 
 

- a conventional geopotential value, Wo (potential of the 
geoid equipotential surface of the Earth's gravity field), 
which can be computed from a GGM.  

- the conventional constants GM (gravitational constant), and 
 (angular velocity) adopted to a GGM. 

- a well-defined reference ellipsoid by the Uo, GMe, J2, and 
e constants.  

- a tide reference system. 
- an accurate GGM. 
- epoch information of the dataset (particularly for a GGM). 
- ITRS (International Terrestrial Reference System) and 

conventional geocentric reference frame.  
  

دراسة تأثیرات نماذج الجیوید العالمیة الحدیثة المطورة من أرصاد األقمار الصناعیة  .٢
 satellite-only gravity models) أي دون دمجھا بقیاسات أرضیة محلیة(فقط 

  . علي نماذج الجیوید العالمیة و المحلیة لكندا
  

  تقییم دقة نماذج الجیوید العالمیة
  

  :ألقمار صناعیة مخصصة لقیاس الجاذبیة األرضیة وھي missionsھام توجد ثالثة م
 

١. CHAllenging Mini-satellite Payload)  أو اختصاراCHAMP ( واستمرت
 حیث كان القمر الصناعي یدور علي ٢٠١٠ إلي سبتمبر ٢٠٠٠ھذه المھمة من یولیھ 

 .  كیلومتر من سطح األرض٤٥٤ارتفاع 
  

٢. Gravity Recovery and Climate Experiment)  أو اختصاراGRACE (
)  كیلومتر٤٨٥علي ارتفاع (المكونة من قمرین صناعیین یدوران في نفس المدار 

 ٢٠٠٢وبدأت ھذه المھمة في مارس .  كیلومتر٢٠٠ویبعد أحدھما عن اآلخر مسافة 
  . ومازالت مستمرة
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٣. Gravity-field and steady-state Ocean Circulation Experiment 
 ومازالت مستمرة، ٢٠٠٩وھي المھمة التي بدأت منذ مارس  GOCE)و اختصارا أ(

  .  كیلومتر من سطح األرض٢٧٠للقمر الصناعي الذي یدور علي ارتفاع 
 
تستخدم قیاسات القمرین األوالن لتحدید قیم الجاذبیة األرضیة الثابتة بینما تطبق قیاسات القمر و

 باإلضافة لتغیر ھذا المجال مع تغیر static fieldبیة الثالث في تحدید المجال الثابت للجاذ
  . time-variable gravity changeالزمن 

  
ألقمار الصناعیة في ھذه الدراسة تم استخدام عدة نماذج جیوید عالمیة مستنبطة فقط من أرصاد ا

  :كما في الجداول التالیة
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) المستخدمة في الدراسة(لجیوید العالمیة وعند مقارنة قیم حیود الجیوید المستنبطة من نماذج ا
مع قیم حیود الجیوید المقاسة عند نقاط جي بي أس معلومة المنسوب أمكن الحصول علي النتائج 

  :التالیة
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 model orderأیضا تم اختبار دقة كل نموذج جیوید عالمي عند عدد من درجات النموذج 
  :ائج كالتاليلبیان دقتھ في عدة سیناریوھات، فكانت النت

  



                                                                الجیوید و المرجع الجیودیسي الرأسي    ٨الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود. بیقیة في الجیوماتكس                                                                    ددراسات تط

 
٤١
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 أقرب لدقة نموذج GOCEومن ھذه النتائج یمكننا استخالص أن نماذج الجیوید العالمیة 
EGM2008 فأن ھذه النماذج تبتعد عن ١٨٠ولكن بعد درجة . ١٨٠-١٥٠ حتى الدرجة 

 نماذج(كما یتضح أن النماذج الحدیثة . المیزانیة/الجیوید المستنبط من أرصاد الجي بي أس
 تعد أفضل من GOCE-only and GRACE-GOCE combinedمن ) الجیل الثاني

  . نماذج الجیل األول منھا
  

  دقة نماذج الجیوید العالمیةتحسین 
  

 ودمجھ مع GOCE-only المستنبط من أرصاد TW01تم اختیار نموذج الجیوید العالمي 
وتم .  نماذج الجیوید في كنداقیاسات جیودیسیة أرضیة لبیان مدي التحسن المتوقع وتأثیره علي

 حیث أشارت النتائج بتحسن دقة النموذج EGM2008نفس االختبار علي النموذج العالمي 
، وھذا یرجع إلي وجود أرصاد جاذبیة  سنتیمتر علي مستوي كندا١١.٥ إلي ١٢.٢المطعم من 

  .  من قبلEGM2008أرضیة جدیدة قد تم جمعھا ولم تكن قد دخلت في تطویر 
  

ت النتائج إلي أن التوافق بین نماذج الجیوید العالمیة المطعمة و بین أرصاد الجي بي أشار
 في كندا في satellite-only based GGM and terrestrial dataالمیزانیة /أس

ومن ھنا فأن الدراسة توصي باستخدام ھذا النموذج المتكامل .  سنتیمتر١٢ - ١١.٥حدود 
  .  في كنداvertical reference surfaceكسطح مرجعي رأسي 
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  : وتشتمل توصیات الدراسة علي عدد من النقاط منھا
  

 دقیق وحدیث الستخدامھ في تطویر DEMأھمیة تطویر نموذج ارتفاعات رقمیة  -
  الجیوید،

العاملة في (أھمیة تجمیع قیاسات جیودیسیة أرضیة دقیقة في إطار متكامل بین الجھات  -
  طویر نماذج جیوید أكثر دقة، الستخدامھا في ت) شمال أمریكا

 ألي نموذج جیوید محلي إلمكانیة دراسة وتحدید تغیرات epochتحدید مرجع زمني  -
  الجیوید مع مرور الزمن، 

  . سنوات علي األقل١٠ومن ثم وجوب تحدیث نموذج الجیوید كل  -
  

  المرجع
  

Ince, E. (2011) Geoid investigations for the new vertical datum in 
Canada, MSC Thesis, Geomatics engineering department, 
University of Calgary, Alberta, Canada. 

 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/MGS/11.20344_ElmasInce.
pdf 
 

_____________________________________________________  
 

  دراسات أخري في نفس المجال
  

Ulotu, P. (2009) Geoid model of Tanzania from sparse and varying 
gravity data density by the KTH method, PhD dissertation, 
Division of geodesy, Department of transport and economics, 
KTH (Kungliga Tekniska Hogskolan) Royal institute of 
technology, Stockholm, Sweden. 

 
http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:213740/FULLTEXT01.pdf 
 
 
 
 



                                          تقییم نماذج الجیوید العالمیة في تطبیقات الجیودیسیا           ٩الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود.  في الجیوماتكس                                                                    ددراسات تطبیقیة

 
٤٤

  ٩ لدراسة رقم ا
  

  العالمیة في تطبیقات الجیودیسیاالجیوید تقییم نماذج 
  

  مقدمة
 

ھل :  للسؤال التاليإجابةقدم ة تحاول أن ت الحالیلموضوع الدراسة السابقة فأن الدراسةاستكماال 
 بمفردھا أن تكون كافیة و تقدم دقة مناسبة في التطبیقات GGMیمكن لنماذج الجیوید العالمیة 

دیسیة؟ أم أنھا تحتاج للتطعیم بأرصاد أرضیة للوصول بھا للدقة المطلوبة في تطبیقات الجیو
بالتطبیق علي ) الوالیات المتحدة و كندا(الدراسة في شمال أمریكا ھذه  وقد أجریت الجیودیسیا؟

  . North American Vertical Datumالمرجع الجیودیسي الرأسي لشمال أمریكا 
  

  دیسیة الرأسیةتوحید المراجع الجیو
  

كانت المراجع الجیودیسیة الرأسیة قدیما تعتمد في تحدیدھا علي أخذ متوسط أرصاد محطات 
لتحدید نقطة الصفر أو ) عدة سنوات( لفترات زمنیة طویلة نسبیا tide gaugesالمد و الجزر 

علومة وبعد ذلك تبدأ شبكات المیزانیات في تثبیت النقاط الم. المرجع الرأسي لدولة معینة
في كامل حدود ھذه الدولة الستخدامھا في التطبیقات الھندسیة و ) BMالروبیرات أو (المنسوب 

المراجع الرأسیة المعتمدة علي "ومن ثم فیمكن إطالق مصطلح . الخ...الخرائطیة و التنمویة 
  .  التقلیدیةعلي ھذه المراجع " leveling-based vertical datumsالمیزانیة 

  
 عند MSLأن متوسط منسوب سطح البحر ) من قیاسات التقنیات الحدیثة(ما اآلن أصبح معلو

 تتغیر من مكان zero-levelمحطات المد و الجزر یتغیر مكانیا و زمانیا، أي أن قیمة الصفر 
ومن ھنا فأننا عندما نرید ربط . إلي مكان وأیضا تتغیر في نفس المكان مع مرور الزمن

تمد كال منھما علي مرجع رأسي محدد فیجب علینا أن نحدد العالقة مجموعتین من القیاسات تع
 aأي أننا نحتاج لوجود نظام ارتفاعات عالمي . بین نقطتي الصفر لھذین المرجعین الرأسیین

global height system عند ربط الشبكات الجیودیسیة بین الدول المتجاورة في حالة 
ر بالذكر أن موضوع توحید المراجع الرأسیة ومن الجدی. إنشاء مشروعات مشتركة بینھم

vertical datum unification قد أصبح من الموضوعات البحثیة التي تم التركیز علیھا 
ومن ھنا فقد قررت كال من ھیئة المساحة . في علم الجیودیسیا في العقود الثالثة الماضیة

 أن تحدثا الطریقة التي GSD  المساحة الجیودیسیة الكندیةقسم وNGSالجیودیسیة األمریكیة 
ینظران بھا إلي تحدید و تعریف المرجع الرأسي، وذلك بتغیر الفكرة التقلیدیة من االعتماد علي 
المرجع الرأسي المعتمد علي قیاسات المیزانیة إلي المرجع الرأسي المعتد علي الجیوید 

geoid-based vertical datum.ي فلن تكون ھناك  وبھذا التعریف الجدید للمرجع الرأس
حاجة لقیاسات المیزانیة المكلفة اقتصادیا والتي تستغرق وقتا طویال إلنشاء شبكات الثوابت 
الرأسیة، كما أن المرجع الرأسي المعتمد علي الجیوید سیكون متوافقا مع تقنیات تحدید المواقع 

  . باألقمار الصناعیة مثل الجي بي أس
  

یة یجب االعتماد علي تحدید الجیوید بدقة كبیرة، فالتعریف لتوحید المراجع الجیودیسیة الرأس
التقلیدي للجیوید ھو أنھ السطح تساوي الجھد الذي یقارب السطح الذي یشكلھ متوسط منسوب 

 ال ینطبق MSL  المرجع الرأسي التقلیدي المعتمد عليلكن في الحقیقة فأن. MSLسطح البحر 
 متر، وھو الفرق الناتج عن ٢ق قد یصل إلي بل یوجد بینھما فرالعالمي علي الجیوید 
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وھذا الفرق یطلق علیھ . واألمواج أیضامیاه البحار االختالفات الموجودة في ملوحة وحرارة 
  .  SSTأو اختصارا " Sea Surface Topographyطبوغرافیة سطح البحر "اسم 

  
 GOCEضیة عند تصمیم و إطالق مھمة القمر الصناعي المخصص ألرصاد الجاذبیة األر

 gravityكانت أھم أھداف ھذه المھمة الوصول إلي تحدید شذوذ الجاذبیة األرضیة 
anomalies سنتیمتر عند درجة وضوح مكاني ٢ -  ١ مللي جال وتحدید الجیوید بدقة ١ بدقة 

spatial resolution ومن ثم فأن ھذه األرصاد تكون أساسا جیدا .  كیلومتر١٠٠ تبلغ
لیكون مرجع رأسي عالمي ) دون أیة قیاسات أرضیة(عالمي یصلح بمفرده لتطویر نظام جیوید 
 یمكن استخدامھ في توحید global geoid-based vertical datumمعتمد علي الجیوید 

  .  عند محطات المد و الجزرMSLالمراجع الرأسیة التقلیدیة المعتمدة علي 
  

  أھداف الدراسة
  

 GOCE الناتجة من قیاسات مھمة GGMلمیة تقییم أداء أحدث نماذج الجیوید العا .١
لبیان أفضلھا في شمال أمریكا، وذلك من خالل مقارنة ھذه النماذج مع القیاسات 

  ). قیاسات الجي بي أس عند النقاط معلومة المنسوب(األرضیة الدقیقة 
  

میزانیة و أرصاد الجي / تقدیر فرق المرجع الرأسي المحلي من أرصاد الجي بي أس .٢
 GOCEطات المد و الجزر من خالل استخدام أفضل نموذج جیوید عالمي مح/بي أس

  :وفي ھذه النقطة سیتم فحص و تقییم الموضوعات الفرعیة التالیة. في شمال أمریكا
   GOCEأخطاء نماذج الجیوید العالمیة  -
  میزانیة/ أخطاء أرصاد الجي بي أس  -
  تأثیر حجم االمتداد الجغرافي لمنطقة الدراسة -
  فة و توزیع القیاسات األرضیة المستخدمةعدد و كثا -

  
 لسطح الصفر الرأسي للمرجع gravity potentialتقدیر جھد الجاذبیة األرضیة  .٣

الرأسي المعتمد علي الجیوید لشمال أمریكا من خالل استخدام قیاسات المد و الجزر 
  . SSTلفترات زمنیة طویلة ونماذج متعددة لطبوغرافیة سطح البحر 

  
  GOCEوید العالمیة نماذج الجی

  
 تم تطویر عدد GOCEمع توافر القیاسات الحدیثة من مھمة القمر الصناعي للجاذبیة األرضیة 

- ٢٥٠ لتصل إلي  model order تتفاوت في درجتھا GGMمن نماذج الجیوید العالمیة 
یمكن تحمیلھا من موقع المركز العالمي للنماذج ) ونماذج أخري(جمیع ھذه النماذج . ٢٦٠

 من  International Center for Global Earth Model (ICGEM)ألرضیة ا
والجدول التالي یعرض أحدث . ICGEM/de.potsdam-gfz.icgem://http: الرابط
  : المتاحة و درجة و البیانات المستخدمة في تطویر كل نموذجGOCEنماذج 
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  ة مقارنة نموذج جیوید عالمي مع قیاسات أرضیةطریق
  

 من معامالت NGGM أساسا یمكن حساب قیمة حیود الجیوید من أي نموذج جیوید عالمي
) میزانیة/جي بي أس(كما یمكن حساب قیمة حیود الجیوید من القیاسات األرضیة . النموذج ذاتھ

كلة یجب التعامل معھا قبل لكن توجد مش . NGPSبطرح المنسوب من االرتفاع الجیودیسي 
عمل المقارنة بین كال نوعي حیود الجیوید، وتتمثل في الخطأ المعروف باسم خطأ التغاضي 

omission error . فھذا الخطأ ناتج عن التغاضي عن الحدود العلیا في درجة نموذج الجیوید
 modelج درجة النموذ(العالمي، فأن حسابات كل نموذج عالمي تتوقف عند درجة معینة 

orderمع إھمال أو التغاضي عن تأثیر الدرجات األعلى في النمذجة الھارمونیة )  ذاتھ
spherical harmonicوھناك عدة طرق علمیة لتوحید الدرجة .  لمجال الجاذبیة األرضیة

 ,low-pass filtering بین كال نوعي البیانات، مثل طرق spectral signalالطیفیة 
spectral enhancement . إال أن استخدام نموذج الجیوید العالميEGM2008)  وھو

من الممكن أن یكون بدیال مناسبا لحساب قیمة ) ٢١٩٠النموذج الوحید الذي تصل درجتھ إلي 
ومن ثم فأن خطوات مقارنة نماذج الجیوید . خطأ الغموض ألي نموذج جیوید عالمي أخر

  : في ھذه الدراسة تتكون من الخطوات التالیةالعالمیة مع القیاسات األرضیة التي تم إتباعھا
  

 عند مواقع نقاط الجي بي NGGMحساب قیمة حیود الجیوید من نموذج الجیوید العالمي  .١
  .میزانیة المعلومة/أس

  
 EGM2008حساب القیمة التقریبیة لخطأ التغاضي من نموذج الجیوید العالمي  .٢

 tide-free sphericalمد و الجزر باستخدام نموذج النمذجة الھارمونیة الخالیة من ال
harmonic model)  متاح في موقع ھیئة المساحة العسكریة األمریكیة علي

  ).االنترنت
  

 قیمة حیود جیوید النموذج العالمي إلي) من الخطوة الثانیة( قیمة خطأ التغاضي إضافة .٣
لحیود  spectrally-enhancedطیفیا لحساب قیمة مصححة ) األوليمن الخطوة (
  .یوید النموذج العالميج

  
  .عند النقاط األرضیة المعلومة ) NGGM - NGPS(  حساب فرق حیود الجیوید  .٤

  
 من مناطق توزیع القیاسات األرضیة المتاحة یتم regional areaلكل منطقة إقلیمیة  .٥

حساب قیمة متوسط فرق حیود الجیوید ثم یتم طرحھا من قیم حیود الجیوید في نقاط 
قلیمیة، وبھذا نكون قد أخذنا في االعتبار الفروق في تحدید المراجع ھذه المنطقة اإل

  .الرأسیة المحلیة لھذه المناطق
  

 un-biased لفروق ارتفاعات الجیوید غیر المنحازة حساب االنحراف المعیاري .٦
geoid height differences.   

  
ریكا باإلضافة إلي  میزانیة في أم/ نقطة جي بي أس١٣١٥وفي الدراسة الحالیة تم استخدام 

  . میزانیة في كندا/ نقطة جي بي أس١٨٣٩٩
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  رضیةاألقیاسات ال مع ةعالمیالجیوید الذج ا مقارنة نمنتائج
  

بعد طرح قیمة  (GOCE GGMیمثل الجدول التالي نتائج مقارنة نماذج الجیوید العالمیة 
  :میزانیة في كندا/عند نقاط الجي بي أس) المتوسط

  

 
  

 EGM2008نموذج توسیعھ بالجدول التالي نتائج مقارنة نماذج الجیوید العالمیة بعد بینما یمثل 
  :میزانیة في كندا/عند نقاط الجي بي أس) بعد طرح قیمة المتوسط( ٢١٩٠حتى درجة 
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  :وفي الوالیات المتحدة األمریكیة كانت النتائج كالتالي
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الموجود في اسمھا ( من الجیل الرابع GOCEوید ومن ھذه النتائج یمكن استنباط أن نماذج الجی
ھي األفضل أداءا و دقة ) go_cos_gef_2_tim_r4مثل نموذج  ، r4رمز الجیل الرابع 

  . من النماذج األقدم، ومن ثم فھي األنسب لالستخدام في نمذجة الجیوید و توحید المراجع الرأسیة
  

  فیة مختلفةعند درجات طی ةعالمیالجیوید الذج انمتقییم  نتائج
  

 model orderفي ھذا االختبار تم حساب قیم حیود الجیوید لكل نموذج عالمي عند درجات 
وفي كل ).  الوصول لدرجة النموذج ذاتھحتى ١٠ وبفترة تبلغ ١٠بدءا من درجة (مختلفة 

 فیما بعد الدرجة التي تم التوقف عندھا EGM2008محاولة كان یتم التعویض بقیم نموذج 
درجة  (٢١٩٠ درجة حتى extendedاألصلي، ومن ثم فأن النموذج كان یتم مده للنموذج 

EGM2008.(وكانت نتائج ھذا االختبار في كال من كندا و أمریكا كما في الشكلین التالیین:  
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  توحید المراجع الرأسیة في شمال أمریكا
  

 عند MSLءا علي قیاسات سطح الصفر بنا/تعتمد المراجع الرأسیة التقلیدیة علي تحدید نقطة
 مكان وتتغیر مع مرور إليلكن حیث أن ھذه األرصاد تتغیر من مكان . محطات المد و الجزر
  . offsetسیكون بینھما فرق سطح الصفر بین مرجعین رأسیین /الزمن أیضا فأن نقطة

  
سیة  بین المراجع الرأconnectionمن وجھة النظر العلمیة ھناك ثالثة أسالیب لعمل اتصال 

  :في مناطق جغرافیة متعددة وھي
  

وھي طریقة : االتصال المباشر من خالل أرصاد المیزانیة و أرصاد الجاذبیة األرضیة .١
 .تصلح فقط للمناطق المتجاورة أو المتالصقة مكانیا

  
وھي طریقة تتطلب توافر قیاسات بحریة : oceanographicالطریقة المحیطیة  .٢

دقیقة عند ) altimetryلمخصصة لقیاس سطح البحر مثل قیاسات األقمار الصناعیة ا(
وعادة فأن القیاسات البحریة عند ھذه . محطات المد و الجزر لكل مرجع رأسي

ال تكون بدقة جیدة حیث أن إشارات األقمار ) التي تقع علي الشواطئ(المحطات 
  .ئیةالصناعیة ھذه عادة ما تتأثر بانعكاسات المعال األرضیة في ھذه المناطق الشاط

 
وھي :  من خالل األرصاد الجیودیسیةindirect connectionاالتصال غیر المباشر  .٣

  .الطریقة التي تم إتباعھا في ھذه الدراسة
  

 N وفرق المرجع Wفي طریقة االتصال المباشر یمكن استنباط معادالت تحدد فرق الجھد 
لیمكن الحصول علي ) جعانظر طریقة االستنباط تفصیلیا في المر(بین أي مرجعین رأسیین 

الذي نقوم باختیاره لیكون ھو ( التي تحدد الفروق بین المرجع الرأسي العالمي المعادالت التالیة
  :وعدة مراجع رأسیة محلیة في عدة مناطق جغرافیة) أساس المقارنة

  

 

 

 
  

ت تأثیر أخطاء أو دقة قیاسا: ویمكن بفحص ھذه المعادالت استنتاج وجود عاملین مؤثرین
المستخدمة لكل منطقة جغرافیة، و تأثیر الفرق بین  terrestrial gravityالجاذبیة األرضیة 
 متر ٢ إلي ١من (وكال ھین العاملین یكون لھما تقریبا نفس قیمة التأثیر . المرجعین الرأسیین

اد لكن األبحاث والدراسات الجیودیسیة الحدیثة أثبتت أن استخدام أرص). علي المستوي العالمي
مثل مھمة ( المعتمدة فقط علي قیاسات األقمار الصناعیة space gravityالجاذبیة األرضیة 

GOCE ( تقلل من تأثیر العمل األول حتى یصل إلي مستوي السنتیمتر الواحد تقریبا، مما
ومن ثم فیمكن . یجعل إھمالھ منطقیا غیر مؤثر علي حسابات توحید المراجع الجیودیسیة الرأسیة

 vertical الحالة استخدام ھذه المعادالت لتقدیر الفروق بین المراجع الرأسیة المختلفة في ھذه
datum offsets .   

  



                                          تقییم نماذج الجیوید العالمیة في تطبیقات الجیودیسیا           ٩الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود.  في الجیوماتكس                                                                    ددراسات تطبیقیة

 
٥٢

 من أرصاد ة المستنبطةالجیوید العالمیعدد من نماذج في الدراسة الحالیة تم االعتماد علي 
 goco03s, trim_r4, dir_r4مثل نماذج (الجاذبیة األرضیة من األقمار الصناعیة فقط 

وفي كل . )أیة قیاسات جیودیسیة أرضیةعلي حتوي تال التي جیوید النماذج  اأي أنھ، وھكذا
 مع النموذج العالمي ھدمجتجربة كان یتم اختبار كل نموذج بمفرده ثم اختباره مرة أخري بعد 

EGM2008 المراجع الرأسیة أما . ٢١٩٠ حتى تصل درجتھ إلى، أي دمجھ مع النموذج
 Nov07, NAVD88, andفكانت  -تي تم استخدامھا ي ھذه الدراسة  ال-المحلیة 

CGVD28 .والجدول التالي یقدم نماذج من النتائج التي تم الحصول علیھا:  
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 مع الدرجات العلیا في نموذج GOCEوأشارت النتائج إلي أن دمج نماذج الجیوید العالمیة 

EGM2008ن المراجع الجیودیسیة الرأسیة المحلیة  یعد عامال مؤثرا في دقة تحدید الفروق بی
  .في شمال أمریكا

  
  نتائج و توصیات الدراسةخالصة 

  
 satellite-only GGMنماذج الجیوید العالمیة المعتمدة علي أرصاد فضائیة فقط  -

 أو مھمة CHAMP تعد أفضل من تلك الناتجة من مھمة GOCEالحدیثة من مھمة 
GRACE.  

 مع األرصاد الجیودیسیة األرضیة كلما استخدمنا GOCEیزداد التوافق بین نماذج  -
  . في استنباط النموذج ذاتھGOCEبیانات لفترات زمنیة أطول من أرصاد 

 أنھا متوافقة جیدا مع األرصاد األرضیة حتى درجة نموذج تبلغ GOCEأثبتت نماذج  -
  . في شمال أمریكا٢١٠

  .السابقة لھ یعد أفضل دقة من األجیال GOCEالجیل الرابع من نماذج  -
 حتى درجة GOCEلھدف تقدیر الفرق بین المراجع الرأسیة یجب استخدام نماذج  -

  . فقط حیث أن خطأ التغاضي لھذه النماذج یزداد مع الدرجات العلیا٢١٠ - ٢٠٠
عند درجة ( سنتیمتر في تحدید الجیوید ٢- ١نماذج الجیوید العالمیة یمكنھا الوصول لدقة  -

 كیلومتر ١٠٠  تبلغ spatial resolutionمكاني وبدرجة وضوح ) ٢٠٠نموذج 
 . تقریبا

 عند تحدید الفروق بین المراجع الرأسیة GOCEتتأثر قیمة خطأ التغاضي في نماذج  -
 سم في ٨میزانیة المستخدمة، فھذا الخطأ یبلغ /علي عدد و توزیع بیانات الجي بي أس

 . سم في أمریكا لھذا السبب٢.٣كندا بینما یبلغ 
 في المناطق الجبلیة التي ال یتوافر بھا عدد مناسب من GOCEأ التغاضي یزداد خط -

 . میزانیة/نقاط الجي بي أس
 في شبكات المساحة systematic errorsینصح بتدقیق و فحص األخطاء المنتظمة  -

وتصحیحھا قبل استخدامھا في ) شبكات الجي بي أس و شبكات المیزانیات(األرضیة 
 . نمذجة الجیوید

 gravimetric في تطویر نماذج جیوید جاذبیة GOCEاستخدام نماذج ینصح ب -
geoid في تطبیقات إنشاء المراجع الرأسیة اإلقلیمیة regional geoid-based 

vertical datums . 
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  ١٠ لدراسة رقم ا
  

  والجاذبیة األرضیة المحمولة جواالجیوید 
  

  مقدمة
 

 gravimetricالستنباط نموذج جیوید معتمد علي أرصاد الجاذبیة األرضیة لمنطقة معینة 
geoid modelingیلزمنا ثالثة أنواع من البیانات : 

 
 یصف الطول الموحي الطویل من مجال الجاذبیة GGMنموذج جیوید عالمي  .١

  . long wavelengthرضیة لألرض األ
 

أرصاد جاذبیة أرضیة تمثل الطول الموحي المتوسط من مجال الجاذبیة األرضیة  .٢
medium wavelength .  

 
 یمثل تأثیر الطبوغرافیا لیصف الطول الموحي القصیر DEMنموذج ارتفاعات رقمیة  .٣

  . short wavelengthمن مجال الجاذبیة األرضیة 
 

المقاسة علي سطح األرض (لنامیة عادة ما تكون أرصاد الجاذبیة األرضیة وفي معظم الدول ا
terrestrial gravity ( ،محدودة وغیر موزعة بانتظام علي كامل المنطقة الجغرافیة للدولة

وفي السنوات القلیلة الماضیة بدأ .  مما یقلل من جودة و دقة نماذج الجیوید المحلیة بھذه الدول
 الجاذبیة األرضیة من خالل أجھزة توضع في الطائرات، ومن ثم سمیت انتشار تقنیات قیاس

وأصبحت ھذه التقنیات الجدیدة توفر . airborne gravityالجاذبیة األرضیة المحمولة جوا 
بدیال عن قیاسات الجاذبیة األرضیة التقلیدیة من سطح األرض، ومن ثم بدأ استخدامھا أیضا في 

  .نمذجة الجیوید
  

  سةأھداف الدرا
 

أجریت الدراسة الحالیة علي بیانات جیودیسیة لكوریا الجنوبیة ممثلة في قیاسات جاذبیة أرضیة 
تم قیاسھا في عامي (وبیانات جاذبیة أرضیة محمولة جوا ) مقاسة علي سطح األرض(تقلیدیة 
  :بھدف)  متر٣٠٠٠ باستخدام طائرة تطیر علي ارتفاع ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

  
 اعتمادا علي regional gravimetric geoid إقلیمي تطویر جیوید جاذبیة أرضیة .١

  .heterogeneous dataعدة أنواع من البیانات 
 

   وتأثیرھا علي نمذجة الجیویدreduction methods البیانات إسقاطدراسة طرق  .٢
 

تطویر منھج و أسلوب جدید لدمج قیاسات الجاذبیة األرضیة التقلیدیة و قیاسات الجاذبیة  .٣
  .لة جوااألرضیة المحمو

 
دراسة أفضل امتداد للمنطقة المحلیة لتطویر الجیوید بھدف تقلیل أخطاء التقلیم  .٤

truncation errors الناتجة من عدم انتظام discontinuityالبیانات الجیودیسیة . 
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 الممكن تطبیقھا في GGM ordersدراسة أفضل درجات نماذج الجیوید العالمیة  .٥
  . نمذجة الجیوید لمنطقة إقلیمیة

  
  بیانات الجاذبیة األرضیةاكتشاف التوافق بین 

  
 نقطة جاذبیة أرضیة تقلیدیة مقاسة من علي ١٨٦٧٧في الدراسة الحالیة تم استخدام بیانات 

وفي الخطوة األولي .  نقطة جاذبیة أرضیة مقاسة من الجو٢٧٤٣٦سطح األرض باإلضافة إلي 
 free-air gravity الجاذبیة للھواء الحر من خالل حساب شذوذ(تم مقارنة كال نوعي البیانات 

anomalies٣٠من خالل شبكة من الخالیا تبلغ حدود كل خلیة )  المستنبط من كال منھما 
لوجود فروق جوھریة بین كال نوعي ) الجدول التالي(وأشارت النتائج  . grid "30ثانیة 

  :قیاسات الجاذبیة األرضیة
  

  
  

  منطقة الدراسةأداء نماذج الجیوید العالمیة في 
 

میزانیة / نقطة جي بي أس١٠٣٢ باستخدام GGMتم اختبار أداء بعض نماذج الجیوید العالمیة 
  :فكانت النتائج كالتالي

  

  
  

  : عند مقارنتھا بقیاسات الجاذبیة األرضیة فكانت كما یليGGMأما أداء نماذج 
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كوریا ( ھو األفضل لمنطقة الدراسة EGM2008ومن ھذه النتائج أمكن استخالص أن نموذج 
 وفي خطوة أخري تم .ومن ثم فقد تم اعتماده كمرجع في نمذجة الجیوید المحلي) الجنوبیة
میزانیة فكانت النتائج تشیر إلي / بدرجات مختلفة عند نقاط الجي بي أسEGM2008اختبار 

 إلي الدرجة ٣٦٠أن دقة النموذج تزداد كلما زادت درجتھ وخاصة في الفترة من الدرجة 
٢١٦٠:  

  

  
  

  تأثیر التضاریس علي نمذجة الجیوید
  

المطور من قبل وكالة الفضاء  ( "SRTM 3تم استخدام نموذج االرتفاعات الرقمیة العالمیة 
 topographicفي حساب التأثیر الطبوغرافي ) األمریكیة ناسا والمتاح مجانا علي االنترنت

or indirect effectة الجیوید عند استخدام القیاسات التقلیدیة و القیاسات  في حسابات نمذج
  :المحمولة جوا من الجاذبیة األرضیة

  

  
  

  إسقاط قیاسات الجاذبیة األرضیة المحمولة جوا
  

مثل قیاسات (توجد عدة طرق لتوحید قیاسات الجاذبیة األرضیة المقاسة من علي ارتفاع 
لكي  downward continuation لألسفل بھدف إسقاطھا) الجاذبیة األرضیة المحمولة جوا

 Free-air: ومن ھذه الطرق. تكون متوافقة مع القیاسات المأخوذة من علي سطح األرض
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reduction, Poisson's integral, Taylor expansion method . وباستخدام
ا  أمكن استنباط أن التوافق بین القیاسات األرضیة و القیاسات المحمولة جوPoissonطریقة 

خاصة علي نوع شذوذ (لكن حیث أن قیم ھذا اإلسقاط كانت كبیرة . قد تحسن بدرجة مؤثرة
في فقد اعتمدت الدراسة علي إھمالھ ) Bouguer gravity anomaliesجاذبیة بوجیر 

وسیتم ) أال أنھا توصي بعمل دراسات أكثر تعمقا في ھذا الموضوع(مرحلة توحید البیانات 
 :الجیویدتطبیقھ في مرحلة نمذجة 

   

  
  

  :أما أسلوب دمج كال نوعي قیاسات الجاذبیة األرضیة فقد تم تصمیمھ كما في الشكل التالي
  

  
  

  نماذج الجیوید المستنبطة لمنطقة الدراسة
  

تم استخدام عدة خیارات لنمذجة الجیوید لكوریا الجنوبیة لبیان أفضلھا، وكانت النتائج ممثلة في 
  :الجدول التالي
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  :ر كل نموذج تم إتباع الطریقة التالیةوالختبا
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  :الثثا

  
  
  

   مراقبة  النمو العمرانيدراسات في
   و تغیر استخدامات األرض
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  ١١لدراسة رقم ا
  

  األتمتة الخلویة لمراقبة التغیر في استخدامات األراضي
  

  مقدمة
  

 التغیرات البیئیة التي تتسبب في عدة مشاكل آثارتعد تغیرات استخدامات األراضي من أھم 
سلبیة بیئیة و اجتماعیة و اقتصادیة، مثل التغیر الھیدرولوجي والتغیر في مساحة المناطق 

ومن ثم فأن دراسة و فھم التغیرات الحادثة في . ر في النظام المناخي العالميالزراعیة والتغی
استخدامات األراضي تعد مدخال ھاما لتسھیل التنمیة المستدامة من خالل تحسین إدارة 

زاد اھتمام ومنذ بدایة التسعینات من القرن العشرین . األراضي والتنبؤ بالتغیرات المستقبلیة
الغطاء األرضي / التطبیقیة بموضوع التغیر في استخدامات األراضي العلمیة و الدراسات 

Land use/Land cover أصبح وفي السنوات القلیلة الماضیة . علي المستوي العالمي
أحد أھم األسالیب التقنیة ) CAأو اختصارا  (Cellular Automataأسلوب األتمتة الخلویة 

   . اضي و مراقبة النمو العمرانيالمستخدمة في دراسة تغیرات استخدامات األر
  

  أھداف الرسالة
  

یتمثل الھدف الرئیسي للدراسة الحالیة في تطویر نموذج أتمتة خلویة جدید لمحاكاة التغیرات في 
، وذلك low spatial resolutionاستخدامات األراضي عند درجة وضوح مكانیة صغیرة 

. راضي و القوي المؤثرة أو المسببة لھافھم التغیرات الدقیقة الستخدامات األلبھدف الوصول 
  :إليومن ثم فأن الدراسة تھدف 

  
 فعال لتحدید العوامل المؤثرة التي نحتاجھا لمعایرة نموذج أتمتة أسلوبتطویر و تطبیق  .١

  .خلویة الستخدامات األراضي
  

  ).  أمتار٥(تطویر تمثیل مكاني مناسب لنموذج أتمتة خلویة ذا وضوح مكاني صغیر  .٢
  

ام النموذج المقترح في محاكاة تغیرات استخدامات األراضي مستقبال وذلك في استخد .٣
  : ثالثة سیناریوھات محتملة

  
 الذي من business-as-usualسیناریو استمرار التغیرات بنفس الطریقة  -

خاللھ یتم افتراض أن التغیرات ستتم بنفس الشروط التي یمكن الحصول علیھا 
  مات األراضي، من الخرائط القدیمة الستخدا

 
 الذي یأخذ في االعتبار protective growthسیناریو التغیرات المحمیة  -

  .حمایة المناطق الزراعیة و األحواض المائیة
 

 الذي یشجع حدوث نمو في smart growthسیناریو التغیرات الذكیة  -
النمو المتوقع للسكان ) في نفس الوقت(تغیرات األراضي مع األخذ في االعتبار 

  . منطقة الدراسةفي
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  المنھج العلمي
  

 ھي من العوامل الضروریة لفھم دینامیكیة التغیرات األراضيان نماذج تغیرات استخدامات 
 والعمل علي التخطیط و اتخاذ القرار إتباعھا الناتجة عنھا وتحلیل البدائل الممكن اآلثارواختبار 

نماذج متعددة الستخدامات   وعلي مدار القرن المضي كانت ھناك.األراضي إدارةفي 
فقبل الخمسینات من القرن العشرین كانت ھذه النماذج مبنیة علي أساس نظریة . األراضي

 القریبة من المدینة مستخدمة األراضيفكانت قطع . spatial economicاالقتصاد المكاني 
لتقدم في خدمات ومع ا.  خارج المدنإلي اتجھنابكثافة ولھا قیمة كبیرة، وتقل ھذه القیمة كلما 

-computerالحسابات في نھایة الخمسینات ظھرت النماذج المدنیة المعتمدة علي الكمبیوتر 
based urban models مفھوم البعد الزمني وظھرت إدخال، حیث حاولت ھذه النماذج 

 التي اعتمدت علي مالك األرض الذي یتخذ micro-economic والمایكرنظریة االقتصاد 
إال أن معظم نماذج استخدامات . بیعة استخدام أرضھ لكي تحقق لھ أقصي عائدالقرار في ط

  . األراضي وحتى منتصف الثمانینات كان یعیبھا أنھا لم تكن تأخذ البعد المكاني في االعتبار
  

بدأ نماذج استخدامات األراضي منذ نھایة الثمانینات من القرن العشرین تعتمد علي البعد المكاني 
spatial dimensionوأصبحت  بحیث یكون ھذا البعد ھو اإلطار الحاكم لھذه النماذج ،

 interacting و مركبة من عدد من المكونات التي تتفاعل معا complexالنماذج معقدة 
individual components . ومن ثم أصبح لھذه النماذج المعقدة عددا من الخصائص

  : الفریدة مثل
ن التفاعل بین المكونات المختلفة بحیث أن الوضع  الناتج مfeedbackاالسترجاع  -

  الحالي للنظام سوف یؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة علي حالتھ المستقبلیة، 
 أي أن العالقة بین معدل التغیر و المتغیرات األصلیة non-linearityعدم الخطیة  -

  ، للنظام لن تكون عالقة خطیة ثابتة مع الزمن
بناءا علي التفاعالت بین معني أن النظام یغیر من نفسھ  بadaptationالتكیف  -

  ، مكوناتھ وطبیعة عملیة االسترجاع
 أي أن الحالة الراھنة للنظام تعتمد علي path dependencyاالعتماد علي المسار  -

  ، ما حدث في الماضي
 حیث یتكون نمط أو تركیب النظام بناءا علي self-organizationالتنظیم الذاتي  -

  . ت التفاعل و االسترجاع و التكیف بین مكونات النظام ذاتھعملیا
  

 تعتمد علي كیفیة تمثیل أخري مرحلة إلي األراضياستخدامات  نماذج تغیرات انتقلتالحقا 
العالم الحقیقي، حیث قام العلماء بتطویر نماذج مكانیة تمكن من محاكاة نظم استخدامات 

  : مجموعات رئیسیة تشملأربعة إليویمكن تقسیم ھذه النماذج . األراضي
  
 spatially-explicit econometricالنمذجة االقتصادیة المكانیة الصریحة  .١

modelling : تحاكي ھذه النماذج التغیر قي استخدام األرض بناءا علي معلومات عن
االستخدام الذي یحقق أعظم عائد اقتصادي لمالك األرض مع مرور الزمن من حیث موقع 

  وكمثال لھذه النوعیة من النماذج نموذج .attributesصھا غیر المكانیة األرض وخصائ
Chomitz and Gary  قیمة أقصي نوع االستخدام یجب ان یحقق أنالذي یعتمد علي 

الذي یحاكي  fragkias and Geoghegan نموذج وأیضا، األرض لقطعة إیجاریھ
وتعیب ھذه النماذج أنھا تتطلب .  التجاریة و الصناعیةاألراضيالتغیرات في استخدامات 

  ). مثل سعر بیع منزل محدد(معرفة عدة بیانات اقتصادیة تفصیلیة 
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وفیھا یتم استخدام  :spatial allocation modellingالنمذجة التوزیعیة المكانیة  .٢
الخصائص بین قطع الراضي المتجاورة لعمل ترابط أو تالزم بین أنواع محددة من تغیرات 

 الذي یحاكي النمط CLUEومن أمثلة ھذه المجموعة نموذج . راضياستخدامات األ
وھذا . الجغرافي لتغیر استخدامات األراضي بناءا علي التناسب المحلي و اإلقلیمي للمواقع

التناسب لالستخدامات المتعددة لألراضي یتم تحدیده من خالل العالقات الكمیة باستخدام 
 ما بین نوع االستخدام وعدد multiple regressionطرق و نماذج االنحدار المتعدد 

ومع أن ھذه النماذج . كبیر من العناصر التي تشمل عناصر طبیعیة و اقتصادیة و اجتماعیة
سھلة الفھم و سھلة االستخدام نسبیا، إال أنھ یعیبھا عدم قدرتھا علي أخذ التفاعل بین القطع 

  . حاكاة التغیر علي مستوي زمنيالمتجاورة في االعتبار، ومن ثم فأنھا ال تستطیع م
  
وتشمل ھذه المجموعة عددا  :agent-based modellingالنمذجة المعتمدة علي العمیل  .٣

كبیرا من نماذج المحاكاة التي تعتمد علي التفاعل بین عدة عوامل مستقلة لھا القدرة علي 
 لھ أھدافھ entity ھنا یمثل كائن agentوالعمیل . اتخاذ قرارات مبنیة علي شروط التغییر

ومن ثم فھذه النماذج المعتمدة علي العمیل . الخاصة ولھ القدرة علي التكیف و التطویر
ومن أمثلة ھذه المجموعة نموذج . مناسبة و جیدة لعمل محاكاة لكائنات اتخاذ قرار محددة

FEARLUS حیث العمالء یعملون كمدیرین یقوموا بتحدید أنواع وكمیات استخدامات 
) أحیانا(إال أن ھذه النماذج عادة ما تأخذ في االعتبار التصرف غیر المنطقي  .األراضي

 وعوامل subjective choice واالختیارات الشخصیة irrational behaviorللعمیل 
 ، ومن ثم فمن الصعب تقدیر ومعایرة ھذه complex psychologyنفسیة معقدة 

  . العوامل مما یصعب من تطویر و تطبیق النموذج
  
وھي نماذج دینامیكیة تدرس العناصر  :Cellular Automata (CA)األتمتة الخلویة  .٤

األساسیة للنظام وتغیراتھ وتكوینھ الشخصي، ومن ثم فأنھا تعد أدوات فعالة لدراسة النظم 
 مشابھة CAوتعد نماذج . المعقدة لما لھا من قدرة علي محاكاة العملیات المكانیة الدینامیكیة

 transitionة النمذجة التوزیعیة المكانیة من حیث أنھا تستخدم قواعد انتقالیة لنماذج مجوع
rulesفأن نماذج - وعلي الجانب اآلخر - إال أنھ .  للتحكم في تغیرات استخدامات األراضي 

CA تشمل التفاعل المكاني بین استخدامات األراضي للقطع المتجاورة مما یجعلھا أكثر 
  . لتطبیقات نمذجة الدینامیكا المكانیة لنظم استخدامات األراضيمناسبة وفاعلیة باألخص 

  
من أھم ممیزات أسلوب األتمتة الخلویة بساطتھ، فھو أسلوب نمذجة یمكنھ أن یولد أنماط مكانیة 

 معقدة للغایة من خالل عدد محدد من القواعد spatial-temporal patternsمؤقتة 
 ما تكون مجموعة من خرائط استخدامات األراضي ومخرجات النموذج عادة. البسیطة نسبیا

أیضا فمن السھل إدخال . المحاكاة والتي من السھل فھمھا وتقییمھا و تحلیلھا من قبل المستخدمین
، ومن CAداخل نموذج ) مثل طرق تقدیر النمو السكاني(معلومات مستنبطة من نماذج أخري 

واألھم أن . ة سیناریوھات وعدة سیاسات مستقبلیةثم فأن نماذج األتمتة الخلویة یمكنھا اختبار عد
 لالستفادة من قدراتھا في GIS یمكنھا التواصل مع تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة CAنماذج 

  . التمثیل و التحلیل و عرض البیانات
  

 Vonتم ابتكار أسلوب األتمتة الخلویة في األربعینات من القرن العشرین علي ید العالم 
Neumann . ونموذجCAالتقلیدي عادة ما یتكون من خمسة مكونات :  

  
 یتم تمثیلھ بواسطة مجموعة من الخالیا متنوعة األنواع spaceحیز أو فراغ  .١

heterogeneous cells .  
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، وھي التي تمیز possible cell statesخالیا لل الممكنة حاالت المجموعة من  .٢
  .حالة كل خلیة في ھذا الحیز

  . cell neighborhoodلیة تعریف لجیران كل خ .٣
  . deterministic or stochastic rulesمجموعة من القواعد المحددة  .٤
  . a sequence of time stepsترتیب للخطوات الزمنیة  .٥

  
زمنیة طبقا ) خطوة(وفي نموذج األتمتة الخلویة فأن حاالت الخالیا یتم تحدیثھا عند كل مرحلة  

تحدد كیفیة تطور الخلیة بناءا علي حاالت الخالیا المجاورة لھا لمجموعة القواعد االنتقالیة التي 
 CA ومن أمثلة نماذج .external constraintsأخذا في االعتبار بعض الشروط الخارجیة 

طوره عالم " game of lifeلعبة الحیاة "البسیطة و المعروفة نموذج محاكاة یسمي 
بھدف دراسة الدینامیكا المكانیة للنمو  ١٩٧٠ في عام John Conwayالریاضیات البریطاني 

 یمثل بواسطة شبكة ثنائیة األبعاد، spaceففي ھذا النموذج فأن الحیز ). الشكل التالي(السكاني 
والخلیة . alive or deadحیاة أو موت :  في الشبكة قد تأخذ أحد احتمالینcellحیث كل خلیھ 

 خلیة طبقا لمجموعة من القواعد االنتقالیة وتتطور كل.  جیران٨المركزیة في الشبكة یكون لھا 
  :كاآلتي

  
  .أي خلیة حیة محاطة بأقل من خلیتین حیتین فأنھا ستموت .١
  .التالي) التطور(أي خلیة حیة محاطة باثنین أو ثالثة خلیة حیة فأنھا ستعیش في الجیل  .٢
  .أي خلیة حیة محاطة بأكثر من ثالثة خالیا حیة فأنھا ستموت .٣
  .ة بثالثة خالیا حیة فأنھا ستتحول إلي خلیة حیةأي خلیة میتة محاط .٤

  
 . ویتم تطبیق ھذه القواعد علي كل خلیة من خالیا الشبكة في نفس الوقت
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 ١٩٧٩ أسلوب األتمتة الخلویة في التطبیقات الجغرافیة في عام Toblerومنذ أن أدخل العالم 
 وفي دراسات امات األراضي مطبقة بكثافة في محاكاة تغیرات استخدCAفقد أصبحت نمذجة 

إال أن معظم الدراسات قد ركزت علي استخدام درجة وضوح مكاني . النمو الحضري للمدن
resolution لكن تطبیق أسلوب األتمتة الخلویة باستخدام درجات .  متر عادة٢٠ أكبر من

ي سیمكن تمثیل مجموعات استخدامات األراض: وضوح مكاني صغیرة یقدم عدة ممیزات جدیدة
التفصیلیة بسھولة مع التحدید الدقیق لحدودھا المكانیة، سیعكس التحدید الدقیق لتغیرات 

 socio-economicاالجتماعیة - استخدامات األراضي الحاالت أو الجوانب االقتصادیة
، سیكون من األسھل اكتشاف تأثیر العالقات )الفرق بین االستخدامات السكنیة للمدن و الحضر(

عند العمل ) مثل تأثیر السكان في المدن علي استخدام األراضي الزراعیة(لتطور أثناء عملیة ا
وھذا بالطبع ھام جدا في إعداد وتطویر سیاسات ) عدة أمتار فقط(في وضوح مكاني صغیر 

وفي السنوات القلیلة الماضیة فقد أجریت عدة دراسات تعتمد علي استخدام . التنمیة المستدامة
، وھذا CAفي تطبیق نماذج  fine spatial resolutionیة البسیطة درجات الوضوح المكان

  .ھو أھم أھداف الدراسة الحالیة
  
  نتائج و توصیات الدراسة 
  

 خرائط استخدامات أراضي مستنبطة من مرئیات القمر الصناعي ٤استخدمت الدراسة الحالیة 
SPOT-5 ف المراقب وللتحكم في عملیة التصنی. ٢٠١١، ٢٠٠٨، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣ ألعوام

supervised classification نقطة في منطقة ٢٥٥ فقد تم عمل دراسة حقلیة لعدد 
نموذج :  تشملGIS shapefilesكما تم استخدام بیانات نظم معلومات جغرافیة . الدراسة

وتم .  متر، ملف خطي لشبكة الطرق في مدینة كالجاري٣٠ بوضوح DEMارتفاعات رقمیة 
 ، slopesخریطة المیول :  مثلArc GISألخرى باستخدام برنامج استنباط بعض الملفات ا

 كما في CAوتمثلت خطوات معالجة البیانات بأسلوب . خریطة البعد من حدود منطقة الدراسة
  :الشكل التالي
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 باستخدام درجات وضوح مكانیة CAأشارت نتائج الدراسة أن أھم التحدیات التي تواجھ تطبیق 
یة تحدید العوامل المؤثرة علي دینامیكیة تغیر استخدامات األراضي خاصة دقیقة تتمثل في كیف

وفي ھذا اإلطار فقد اعتمدت الدراسة . أنھ یوجد عدد كبیر من العوامل في مثل ھذه الحاالت
 Rough Set Theory (RST) data mining techniqueعلي تطبیق أسلوب 

 التحدي الثاني فكان إیجاد طریقة مناسبة لتمثیل أما. لتسھیل عملیة اختزال العوامل وتحدید أھمھا
 عند العمل مع درجات وضوح مكاني دقیقة، وقد طورت الدراسة أسلوبا جدیدا spaceالحیز 

patch-based في ھذا الشأن لتطبیقھ .  
  

-business-asكما أشارت نتائج الدراسة إلي أن سیناریو استمرار التغیرات بنفس الطریقة 
usual أكبر قدر من األراضي غیر المطورة  سیستھلكnon-developed land) ١٢(% ،

 أشارت الستھالك ما یقرب من protective growthبینما نتائج سیناریو التغیرات المحمیة 
 فـأن االستھالك smart growthوعند تطبیق سیناریو التغیرات الذكیة . من األرض % ٨.٢

  %. ٥.٦سیبلغ 
  

 أن عامل شكل قطعة األرض لم یتم أخذه في إالدید تعد نتائج جیدة، ومع أن نتائج األسلوب الج
یعد ) ولیس فقط موقعھا و مساحتھا(بمعني أن شكل قطعة األرض .  في ھذه الدراسةاالعتبار

عامال أساسیا في تغیر استخدام ھذه القطعة، فقطع األراضي مربعة أو مستطیلة الشكل بتناسب 
قصیر ) أو عرض(بر من قطعة أرض مستطیلة لھا طول معین یمكنھا أن تتطور بسرعة أك

ومن ثم فتوصي الدراسة بتطویر أسلوب جدید یأخذ شكل قطعة األرض أیضا في االعتبار . جدا
  . أثناء عملیة نمذجة األتمتة الخلویة

  
 future transportationتوصي الدراسة أیضا بأخذ خطط تنمیة شبكات المواصالت 

networksقبلیة للمدینة  والحدود المستfuture city boundaryي االعتبار أثناء عملیة  ف
  . النمذجة
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  ١٢لدراسة رقم ا
  

  األتمتة الخلویة و االستخدام الدینامیكي لألراضي
  

  مقدمة
  
 urbanیھتم صناع القرار بتوافر المعلومات عن األنشطة المكانیة في المناطق المدنیة  

areas وخاصة تلك المعلومات المبنیة علي نظم دعم اتخاذ القرار Decision Support 
Systems (DSS)وتعد نماذج استخدامات األراضي من أمثلة ھذه . كمبیوتر المعتمدة علي ال

 من نماذج METRONAMICAإن نموذج . النظم الحدیثة التي توفر ممیزات ھامة
وفي الدراسة الحالیة تم تطبیق . استخدامات األراضي المبنیة علي تطبیق أسلوب األتمتة الخلویة

ة لمنطقة الدراسة المتمثلة في مقاطعة ھذا النموذج لدراسة النمو العمراني وأثاره المستقبلی
Weert في ھولندا كنموذج للتطبیق علي المستوي المحلي local level . 

 
  أھداف الرسالة

  
  :الھدف الرئیسي

  
 علي مستوي محلي و METRONAMICAدراسة تطبیق نموذج األتمتة الخلویة  -

  .باستخدام بیانات عالیة الوضوح المكاني
  

  :األھداف التفصیلیة
  

 مع نماذج األتمتة الخلویة األخرى الستخدامات METRONAMICAارنة نموذج مق .١
  .األراضي

  
تحدید المتغیرات وقواعد البیانات األساسیة الالزمة كمدخالت في نموذج  .٢

METRONAMICA.  
  

 عند تطبیقھ مع حاالت مختلفة METRONAMICAدراسة دقة نتائج نموذج  .٣
  .للجیران

  
 كفائتة كنظام دعم اتخاذ القرار في أعمال  لبیانMETRONAMICAتقییم نموذج  .٤

  .التصمیم و التخطیط المدني
 

  المنھج العلمي
  

تدعم المناطق المدنیة الوظائف االجتماعیة و االقتصادیة ألي مجتمع، فالمدینة یمكن اعتبارھا 
 أصبح نصف عدد ٢٠٠٨وفي عام . نظام غني بالمعلومات والتفاعالت والتواصل بین مركباتھ

 یعیشون في مناطق مدنیة طبقا لتقاریر منظمة األمم المتحدة، مما - و ألول مرة -الم سكان الع
ومن ثم فقد زاد اھتمام العلماء والباحثین في اآلونة األخیرة . یعد انجازا في التاریخ البشري

اال أن ھذا . urban developmentبدراسة العوامل و العملیات المؤثرة علي التنمیة المدنیة 
 لیس بالسھل، فأن كل جزء من أجزاء المدینة یتفاعل مع األجزاء األخرى لھا ومن ثم األمر
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ومن ھنا . فھناك عملیات نمو و تغیر و نقصان وإعادة بناء تحدث باستمرار في نفس الوقت
 حینما DSSبرزت أھمیة اعتماد متخذي القرار و المخططین علي نظم دعم اتخاذ القرار 

  . ستراتیجیات التنمیة المستقبلیةیریدون البحث عن أفضل ا
  

، وھي تسھل عملیات التخطیط DSSتنتمي نماذج استخدامات األراضي لنظم دعم اتخاذ القرار 
من حیث بیان التمثیل المكاني الدقیق أو التفصیلي والعوامل المحلیة الحقیقیة التي یجب التعامل 

المرئي والبیان الكمي للنتائج الممكن ومن ـھم ممیزات ھذه النماذج التفاعلیة والتمثیل . معھا
 مثل مرئیات االستشعار raster dataحدوثھا، ھذا باإلضافة لسھولة إدراج البیانات الشبكیة 

عن بعد، وأیضا لالتصال المباشر لھذه النماذج مع نظم المعلوماتیة األرضیة مثل نظم 
  . GISالمعلومات الجغرافیة 

 
 یوفر CAستخدامات األراضي فأن أسلوب األتمتة الخلویة لتمثیل دینامیكیة أو التغیر في ا

أوال أنھ یمكننا من نمذجة التغیر الدینامیكي باستخدام درجات . مساعدات و ممیزات ھامة
 مما یجعلھ أداة قویة لعمل المحاكاة لنمو high spatial resolutionوضوح مكانیة عالیة 

ویعد . ستقبلي الستخدامات األراضي المدنیةالمدن مع مرور الزمن، ومن ثم یمكن التنبؤ الم
 من أشھر نماذج األتمتة الخلویة في ھذا METRONAMICAنموذج استخدامات األراضي 

وقد تم استخدام ھذا النموذج في العدید من الدراسات علي المستوي العالمي بقدرات . المجال
 یعالج واحدة من أھم ویتمیز ھذا النموذج أنھ.  متر١٠٠٠ و ٥٠وضوح مكاني تتراوح بین 

، quality بصفة عامة، أال وھو عدم األخذ في االعتبار أن لكل قطعة أرض جودة CAعیوب 
بمعني أن ھناك بعض قطع األراضي قد تكون مناسبة أكثر من غیرھا لنوع محدد من 

 یشمل خرائط التناسب أو المناسبة METRONAMICAومن ھنا فأن نموذج . االستخدامات
suitability maps) في عملیة النمذجة ذاتھا) لتعبر عن الجودة .  

  
تتعدد نماذج استخدامات األراضي بصورة كبیرة، إال أن أشھرھا وأكثرھا تطبیقا یشمل النماذج 

  :التالیة
 
  :CLUEنموذج ) ١(
  

 Conversion ofتحول استخدام األرض و تأثیراتھ "یأتي اسم ھذا النموذج من اختصار 
Land Use and its Effects: CLUE"امات م تطویره لمحاكاة التغیر في استخد، وت

 علیھ في عملیة نمذجة المؤثرةقات كمیة بین االستخدام والعوامل األراضي بناءا علي عال
 ومن ثم فالنموذج یأخذ في االعتبار التفاعالت المتبادلة بین عناصر النظام المعقد ما .دینامیكیة

 االقتصادیة- ي و الحاضر وأیضا الشروط االجتماعیةبین استخدامات األراضي في الماض
socioeconomic conditions قیود الطبیعیةوال biophysical constraints .تشمل و
مثل خرائط التربة و االرتفاعات و البیانات المناخیة (مدخالت النظام البیانات الطبیعیة 

والبیانات المكانیة التي تكون ) انیةمن بیانات التعدادات السكصادیة تاالق-والشروط االجتماعیة
 .  حیث یتغیر حجم الخلیة طبقا للھدف من الدراسة أو التطبیقrasterفي صورة شبكیة 

  
من خالل ثالثة نماذج تعتمد علي حیز بتوزیع الطلب علي استخدامات األراضي یقوم النموذج 

تغیر في الطلب علي  بحساب الdemand modelیقوم نموذج الطلب ). الشكل التالي(الخلیة 
وقد تكون ھذه الحسابات بناءا . األنواع المختلفة الستخدامات األراضي علي المستوي الوطني

علي التغیر في الطلب علي المنتجات الزراعیة مع األخذ في االعتبار النمو السكاني، التغیر في 
 التغیر في فیقوم بحساب population modelأما نموذج السكان . الصادرات و الواردات
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أعداد السكان والخصائص الدیموجرافیة بناءا علي البیانات في الماضي و البیانات المستقبلیة 
 ھو الجزء المركزي في نموذج allocation model ویعد نموذج التوزیع .المتوقعة
CLUE التغیر في استخدام األرض بناءا علي معدل سنوي- لكل خلیة -، حیث یقوم بحساب  .  

  

  
  

 إسقاط یمكنھ CLUE الوطني الذي یتم تقدیر التوزیع بناءا علیھ، فأن نموذج إلضافة لإلطاروبا
) resolutionدرجات وضوح مكاني ( spatial scalesالحسابات علي مقیاسین مكانیین 

 كما في الشكل fine scale واألخر مقیاس مكاني دقیق coarse scaleأحدھما مقیاس كبیر 
 :التالي

  

 
  

 استخدامات األراضي، وھنا یكون حجم الخلیة عدة لمكاني الكبیر یتم حساب أنماطاس افي المقی
ویمثل الناتج الغطاء العام أو المتوسط لألنواع المختلفة من استخدامات . كیلومترات غالبا

ویلي ذلك تطبیق عدة طرق . االقتصادیة و الطبیعیة- بناءا علي البیانات االجتماعیةاألراضي
 التي تحدد أي المناطق من الدولة لھا إمكانیة regression modelsحدار  لنماذج االن
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potentialثم یتم حساب التغیر الحقیقي من خالل .  الزیادة في نوع محدد من االستخدامات
عملیة تكراریة تقوم بضبط الفروق ما بین االستخدامات الحقیقیة و االستخدامات الناتجة من 

 المكاني الدقیق فیتم أیضا اعتبار تأثیر البیئة اإلقلیمیة و المحلیة في المقیاسفي أما . االنحدار
 un-suitabilityفعلي سبیل المثال فأن عدم المناسبة . نمذجة التغیر في استخدامات األراضي

المحلیة ألنواع معینة من استخدامات األرض قد یمنع ھذه االستخدامات من التوزیع لبعض 
  . مع أن ھذه المناطق قد تكون مناسبة علي المستوي الوطني)  المكانيفي ھذا المقیاس(الخالیا 

  
  nl.cluemodel.www://http: یمكن الحصول علي نسخة تجریبیة من ھذا النموذج من

  
  :Land Use Scannerنموذج ) ٢(
  

 األراضي المستقبلیة في ھولندا، وتم تھو نموذج دعم اتخاذ القرار یقوم بمحاكاة استخداما
تطویره في التسعینات من القرن العشرین من خالل مجموعة مشتركة من الجامعات و المعاھد 

 متر ٥٠٠×٥٠٠ حیث یكون حجم الخلیة rasterویعتمد النموذج علي البیانات الشبكیة . البحثیة
بناءا علي ( regional demandsوتتكون البیانات المدخلة من بیانات الطلب اإلقلیمي . عادة

الفروض المستقبلیة علي المستویین العالمي و اإلقلیمي مثل النمو السكاني واإلنتاج الزراعي و 
مثل خرائط المناسبة الطبیعیة  (local suitabilityالمناسبة المحلیة بیانات و )  البنیة التحتیة

  . )وخرائط السیاسات
  

 األراضي في ھذا النموذج علي وجھة النظر االقتصادیة، یعتمد توزیع الطلب علي استخدامات
  : حیث یكون سیحدث كل تغیر في استخدام األرض بناءا علي قیمة الربح االقتصادیة من وراءه

  

  
  

  :یمكن الحصول علي ھذا البرنامج من
 http://www.lumos.info/landusescanner.html 

  
  :UrbanSimنموذج ) ٣(
  

 Center for urban ذج في مركز المحاكاة المدنیة و تحلیل السیاساتتم تطویر ھذا النمو
simulation and policy analysisریكیة في تسعینات القرن  في جامعة واشنطون األم



  األتمتة الخلویة و االستخدام الدینامیكي لألراضي                                                    ١٢الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود.                                                          ددراسات تطبیقیة في الجیوماتكس           

 
٧٢

. ١٩٩٨ام  منھ في عopen sourceالعشرین، وتم إتاحة أول نسخة مفتوحة المصدر 
والنموذج مصمم أساسا لدراسة تحلیل السیاسات المطلوبة إلدارة النمو في المدن والتفاعالت بین 

  . استخدامات األراضي وسیاسات النقل والسیاسات العامة
  

  :اآلتي)  متر١٥٠×١٥٠في صورة شبكیة عادة ما تكون الخالیا بحجم (تشمل مدخالت النموذج 
  انات البطالةبیانات التعداد السكاني وبی -
  بیانات تعداد المساكن -
 تحتوي بیانات المساحة و االستخدام parcel datasetقاعدة بیانات قطع األراضي  -

  .والقیمة لكل قطعة أرض
مثل (طبقات نظم معلومات جغرافیة للعوامل البیئیة أو لألراضي ذات الطبیعة الخاصة  -

  ).المحمیات
  .خطط شبكات النقل و المواصالت -
  .األراضيخطط تنمیة  -
  ).تكلفة األرض و تكلفة البناء(تكلفة التطویر  -

  
یتكون النموذج من عدة مكونات متكاملة تخدم وظیفتھ الرئیسیة كنظام محاكاة للمدن، فھناك 

 وھي نماذج غیر مكانیة لتطبیق محاكاة انتقال أو تغیر transition modelsنماذج  انتقالیة 
ونموذج سعر األرض  relation modelsعالقات الخصائص الدیموجرافیة وھناك نماذج ال

land price model ونموذج التنمیة العقاریة real state developer model 
  : allocation modelsباإلضافة لنماذج التوزیع 

  

  
  

  :یمكن الحصول علي المصدر المفتوح لھذا البرنامج من
http://urbansim.org 
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  :SLEUTHنموذج ) ٤(
 

 Slopesالمیول : یأتي اسم ھذا النموذج من األحرف األولي للطبقات التي یتطلبھا وھي طبقات
 و المواصالت Urban extent و االمتداد العمراني Land-useو استخدامات األراضي 

Transportations و الظالل Hill shade . وتم تطویر النموذج علي یدKeith 
Clarckeفي جامعة كالیفورنیا األمریكیة وأصبح شائع التطبیق في شمال أمریكا و أوروبا  .  

  
 لمحاكاة النمو nested loopsیقوم البرنامج بتطبیق مجموعة من الحلقات المتداخلة 

فالحلقة الخارجیة تنفذ المراحل الزمنیة للنمو بینما الحلقة الداخلیة تقوم بتطبیق أسلوب : العمراني
 وھناك خمسة معامالت . التي تحدد حالة انتقال الخلیة لكل فترة زمنیةCAتة الخلویة األتم

 breed أي التبعثر و التشتت العام للنمو، التولد diffusionاالنتشار : تتحكم في سلوك األتمتة
 أي اتجاه النمو سواء للداخل أو للخارج spreadأي احتمالیة تواجد مستوطنات جدیدة، االمتداد 

 أي أن األرض المسطحة أو slope resistanceمقاومة المیول مراكز موجودة، من 
.  أي انجذاب النمو العمراني للطرقroad gravityالمنبسطة ھي المفضلة، و جاذبیة الطرق 

 لھذه المعامالت فیوجد أربعة وإضافة. وكل ھذه المعامالت تتراوح قیمتھا بین الصفر و المائة
 العفوي أو نموال:  النمو و تغیر استخدامات األراضيلمحاكاةلعمراني أنواع من سلوك النمو ا

 و النمو العضوي أو المتناسق  diffusiveالنمو االنتشاري  spontaneousالتلقائي 
organic والنمو المتأثر بالطرق road-influenced . ویتم تطبیق ھذه األنماط بصورة

ومن ثم یمكن تحدید احتمالیة أي موقع یمكن أن ) اسنوی(متتالیة داخل كل دورة من دورات النمو 
  . یتحول إلي التمدن

  

  
  

 :من) Cمكتوب بلغة (یمكن الحصول علي نسخة مجانیة من النموذج 
  

http://www.ncgia.ucsb.edu/projects/gig/project_gig.htm 
 

 و calibration و المعایرة testاالختبار : والبرنامج یتكون من ثالثة حاالت أو مراحل
  . projectionاإلسقاط أو التنبؤ الزمني 
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  :METRONAMICAنموذج ) ٥(
  

 Research Instituteمعھد بحوث نظم المعرفة  في ١٩٩٢تم تطویر ھذا النموذج في عام 
for Knowledge Systems  بالتعاون مع Roger White . وباإلضافة لكونھ نموذج

محاكاة استخدامات األراضي فھو یھدف أیضا لنشر و تسھیل الوعي الجماھیري والتعلم 
والمناقشة قبل مرحلة اتخاذ القرار وذلك من خالل دراسة تأثیر الخیارات السیاسیة علي البیئة 

وذج عن النماذج األخرى في انھ ال وتختلف طبیعة ھذا النم. االجتماعیة و االقتصادیة و الطبیعیة
یحاول الوصول إلي حل مثالي واحد ألحد الجوانب االقتصادیة أو االجتماعیة أو البیئیة فقط لكنھ 

  . یحاول تعظیم الفائدة العامة لھذه األبعاد الثالثة
  

-landخرائط استخدامات األراضي ) : rasterفي صورة شبكیة (وتشمل مدخالت النموذج 
use maps  كیلومتر، خرائط المناسبة ١×١ متر و ١٠٠×١٠٠بدقة وضوح مكاني ما بین 

suitability maps توضح لكل خلیة درجة مناسبتھا نوع معین من االستخدامات، خرائط 
 تحدد القیود أو االشتراطات أو تحاكي نمط معین بناءا علي المخطط Zoning mapsالتقسیم 

 Accessibilityخرائط إمكانیة أو سھولة الوصول العام أو معلومات التخطیط المطلوب، 
maps  في االعتبار) الطرق و السكك الحدیدیة(ألخذ البنیة التحتیة .  

  

  
  

وتكون النتائج محسوبة )  سنة٣٠(عادة ما یتم تنفیذ البرنامج علي فترة زمنیة مستقبلیة كبیرة 
المستوي العالمي : یاتویتكون النموذج من ثالثة مراحل أو مستو. علي أساس معدل سنوي

global level الذي یمثل كامل منطقة الدراسة حیث یتم حساب المؤشرات العامة أو اإلجمالیة 
مثل النمو السكاني والجوانب االقتصادیة ومجموعات استخدامات األراضي، المستوي اإلقلیمي 

regional levelیة، المستوي  حیث یتم حساب تعداد السكان و اإلنتاجیة لعدة مناطق إدار
حیث یتم تحویل نتائج المستوي اإلقلیمي إلي متطلبات الخلیة الواحدة  local levelالمحلي 

). مثل تغیر حالة خلیة من نوع الشواطئ إلي نوع المیاه في حالة ارتفاع منسوب سطح البحر(
 من  تتم علي المستوي المحلي بناءا علي القیود الناتجةallocationأي أن مرحلة التوزیع 

  . المستوي اإلقلیمي
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یمكن الحصول علي نسخة من البرنامج للباحثین بصفة شخصیة بمخاطبة معھد بحوث نظم 
   .nl.riks.www://http: المعرفة في

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 العمراني و التغیر في یمثل الجدول التالي مقارنة سریعة بین النماذج الخمسة لمحاكاة النمو
  :استخدامات األراضي 

  

  
  

 یمكن محاكاة و نمذجة حتى یجب أن تكون تفصیلیة input dataالبیانات المدخلة  .١
  .التغیرات الدقیقة في استخدامات األراضي

  
یجب أن یتم تقسیم مجموعات استخدامات األراضي للوصول لنتائج محاكاة دقیقة  .٢

لكن " مباني" فال نكتفي بمجموعة واحدة مثل یةمجموعات تفصیل(بصورة تفصیلیة 
  ). الخ....مباني عالیة الكثافة، مباني منخفضة الكثافة : نقسمھا إلي مجموعات فرعیة

  
 متر ووجدت النتائج جیدة و دقیقة ٢٥×٢٥ الدراسة درجة وضوح مكاني تطبق .٣

  .ومناسبة ألعمال التخطیط العمراني
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  ١٣لدراسة رقم ا
  

  و نمذجة العالقة بین النمو العمراني و مخاطر الفیضاناتاألتمتة الخلویة 
  

  مقدمة
  

 Cellularأسلوب األتمتة الخلویة تقدم ھذه الدراسة مجاال أخر من مجاالت تطبیق 
Automata)  أو اختصاراCA ( وذلك لدراسة و نمذجة العالقة بین النمو العمراني والتغیر

. ٢٠١٠- ٢٠٠٤ في مدینة كمباال بأوغندا للفترة مات األراضي ومخاطر الفیضاناتفي استخدا
 عادة ما یغیر كیفیة تفاعل أو تعامل األحواض urbanizationفمن المعروف أن التمدن 
ومن أھم أسباب ھذا التغییر التناقص في مدي امتصاص األرض . المائیة مع المطر المتساقط

 مما سیزید من travel timeیضا التناقص في زمن السریان  وأinfiltrationلمیاه المطر 
وفي السنوات الماضیة صار تأثیر التمدن علي .  وكمیة تصریفھاrunoffالجریان السطحي 

زیادة مخاطر الفیضانات من الموضوعات العلمیة الھامة التي تم دراستھا تفصیال علي المستوي 
  . العالمي

  
  أھداف الرسالة

  
 یمكن  لتغیر معدل النمو المدنيCAتطویر نموذج : ئیسي لھذه الدراسة فيیتمثل الھدف الر

دمجھ مع نموذج فیضان لكي یمكننا من دراسة سیناریوھات العالقة التفاعلیة بین أنماط 
  :ومن ثم فأن أھداف الدراسة تشمل. غطاءات األراضي و الفیضان

  
 land cover data modelsدراسة و مراجعة نماذج بیانات غطاءات األرض  .٠

 . urban developmentومدي تناسبھم مع التنمیة المدنیة 
 لوصف التغیر في غطاءات transition rulesتطویر مجموعة من القواعد االنتقالیة  .١

  .في أحد األحواض المائیة لمنطقة الدراسة) LC(األرض 
  .تقویم النموذج المطور مع مجموعة بیانات مستقلة .٢
  . مع نموذج األتمتة الخلویة المطورopenLISMدمج نموذج الفیضان  .٣
  .محاكاة التغیر المستقبلي لغطاءات األرض في منطقة الدراسة .٤
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  المنھج العلمي
  

 علي أنھ نظام لعدة متغیرات مكانیة متصلة أو مرتبطة معا، حیث كل متغیر CAیمكن تعریف 
 أو قیمة binary value قد تكون قیمة رقمیة ثنائیة stateمنھم یمكن تمییزه من خالل حالة 

 تمثل االستخدامات المختلفة لألراضي أو قیمة كمیة qualitative valueنوعیة 
quantitative value تمثل معلم استخدام األرض أو معلومة عیر مكانیة لمتجھ vector 

attribute. للخلیة تعتمد علي حالتھا السابقة وعلي حالة الخالیا المجاورة لھا طبقا   وكل حالة
وھذه القواعد االنتقالیة یمكن تعریفھا من خالل . transition rulesلعدد من القواعد االنتقالیة 

 والذكاء logistic regressionعدة طرق ریاضیة و إحصائیة مثل طرق االنحدار المنطقي 
و  )neural networksمثل الشبكات العصبیة  (artificial intelligenceالصناعي 

 مثل تلك المطبقة في نماذج األتمتة الخلویة genetic algorithms  الوراثیةطرقال
SLEUTH, DINAMICAالمشھورة  .  

  
 CA، فنماذج GIS تحسن من إمكانیات نظم المعلومات الجغرافیة CA النمذجة باستخدام إن

 spatial and temporalتدعم التكامل بین األبعاد المكانیة و األبعاد المؤقتة 
dimensionsلیات التمدن، ومن ثم فھي تمد نطاق أو میدان  في عمdomain نظم 

  تستخدم في سیاق نمذجة المخططCAوبصورة منتظمة فأن . المعلومات الجغرافیة التقلیدیة
لمحاكاة األنماط وأیضا لمحاكاة  landscape modellingللمنطقة المكانیة ) الندسكاب(العام 

 . األنماط عند تطبیق سیاسات معینة متضمنة الوصول ألفضل البدائل المستقبلیة
 

یعد التكامل بین نماذج األتمتة الخلویة و نماذج الفیضان بابا جدیدا نسبیا في الدراسات 
 علي constraintsاألكادیمیة، حیث ال توجد دراسات كثیرة استخدمت الفیضان كأحد القیود 

  . التغیر في غطاءات األرض
 

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 تأخذ في االعتبار نمذجة الفیضان في منطقة الدراسة وذلك CAراسة بتطویر نمذجة قامت الد
من خالل عدة سیناریوھات تشمل التغیر في الطلب علي المناطق العمرانیة نتیجة معدالت النمو 

مثل إخالء المناطق (السكاني المستقبلیة، وتشمل أیضا عدة سیاسات الستخدامات األراضي 
كل سیناریو كان وفي ).  في مناطق المستنقعات المائیةتقیید عملیات التنمیةالمعرضة للفیضان و

 floodالفیضان عمق الستنباط خرائط  openLISM يیتم استخدام النموذج الھیدرولوج
depthثم یتم وضع ھذه الخرائط مع األنماط المحاكاة لغطاءات .  والمناطق المعرضة لمخاطره

 . عرضة للفیضان في كل حالة أو سیناریواألرض بھدف محاكاة األراضي الم
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  ١٤لدراسة رقم ا
  

  نظم المعلومات الجغرافیة و التنمیة المدنیة المستدامة
  

  مقدمة
 

في العقدین األخیرین من القرن العشرین أصبحت التنمیة المستدامة واحدة من أھم التحدیات 
البشریة عامة و البحث العلمي خاصة، حتى أن منظمة األمم المتحدة قد خصصت أحد 

ومن . ھذه المشكلة في قمة األرض بمدینة ریو دي جانیرو البرازیلیةمؤتمراتھا العالمیة لبحث 
لیس لھ تعریف محدد قاطع، إال أن أبسط تعریفات " sustainabilityاالستدامة "أن مصطلح 

التنمیة التي تراعي االحتیاجات الحالیة مع األخذ في االعتبار قدرة "التنمیة المستدامة یتمثل في 
 إدارةومن ثم فأن ھذا التعریف یتضمن ". قیق احتیاجاتھم الخاصةاألجیال القادمة علي تح

 وتحدد األمم المتحدة بعض مؤشرات التنمیة .الموارد بكفاءة لألجیال الحالیة و األجیال المستقبلیة
  :المستدامة و تشمل

  
أي عدد األمتار المكعبة لكل وحدة من وحدات : كثافة استخدام المیاه للنشاط االقتصادي -

المستخدمة في النشاط االقتصادي شاملة المیاه ) بالدوالر األمریكي( المضافة القیمة
  . المستخدمة في الصناعة أو میاه االستخدامات الخاصة

 
حیث من خاللھ یمكن تقدیر مؤشر لجودة الھواء : التلوث الھوائي في المناطق المدنیة -

  .في المدن) وضمنیا مؤشر لصحة اإلنسان(
 

حیث یمكن من خاللھ تقدیر معدالت التنمیة المدنیة : معدل النمو السكاني -
urbanizationومعدالت الھجرة من الریف إلي المدن  .  

 
  أھداف الرسالة

 
دراسة استخدام نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بعد كأداة من أدوات التنمیة  .١

  .المدنیة المستدامة
  

تشعار عن بعد كأداة من أدوات دعم دراسة استخدام نظم المعلومات الجغرافیة واالس .٢
  .اتخاذ القرار في التخطیط المستدام

  
  المنھج العلمي

 
 تالتحوال:  sustainable urban developmentمن تعریفات التنمیة المدنیة المستدامة 

 للبیئة المدنیة وجودة الحیاة لسكانھا، من خالل نظم و سیاسات اإلدارة و التخطیط ةالمكانی
عادل الفعال حتى تصبح المدن المتجاورة أكثر فعالیة و تالؤما بیئیا و اقتصادیا و التشاركي ال

  . اجتماعیا لألجیال الحالیة و المستقبلیة
 

 GISفي السنوات القلیلة الماضیة بدأت الدراسات في تطبیق كال من نظم المعلومات الجغرافیة 
ة متعددة ولمناطق جغرافیة تجمیع البیانات علي فترات زمنی في RSواالستشعار عن بعد 

مختلفة بھدف إظھار و دراسة و تقییم التغیرات البیئیة ومن ثم استخدام ھذه النتائج في التخطیط 
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 في التنمیة المدنیة GIS/RSوفي ھذا اإلطار فھناك ثالثة مجاالت الستخدام . المستدام للمستقبل
  :البیئیة المستدامة

  
عد في تحدیث بیانات األراضي في قواعد استخدام تصنیف نتائج االستشعار عن ب .١

البیانات بصفة مستمرة، خاصة للمناطق التي تحدث بھا عملیات مستمرة للتمدن 
urbanization .  

 
 اكتشاف التغیرات في استخدامات األراضي ومن ثم تحسین فعالیة اتخاذ تتحسین إمكانا .٢

  .القرارات
 

ل، مثل دراسة تأثیر سیناریوھات  في النمذجة البیئیة و التحلیGIS/RSالتكامل بین  .٣
  . التغیرات المناخیة علي أنماط المحاصیل

  
تم حصر و فعلي سبیل المثال أجریت دراسة لتخطیط المناطق المدنیة بطریقة مستدامة حیث 

 المناطق الزراعیة ذات الخصوبة الجیدة من التوسع العمراني، وذلك بناءا علي تحلیل استثناء
وفي . الخ ...  سطح األرضمیلمعدل اإلنتاج ونوع التربة و ات مثل  طبقا لمؤشرGISبیانات 

الطبیعیة و البیئیة و االجتماعیة و االقتصادیة في ) أو الشروط(دراسة أخري تم تطبیق المعاییر 
 GISكما توجد دراسات متعددة عن تطبیق . اختیار مواقع مكبات النفایات في المناطق المدنیة

فمع تقدیر و تحلیل . لمیاه مع أخذ تأثیر التغیرات المناخیة في االعتبارفي نمذجة كمیة و جودة ا
فیمكن بسھولة ) سواء السطحیة أو الجوفیة(معدالت التدفق و السریان الشھریة و السنویة للمیاه 

ومع وضع ھذه النتائج في االعتبار .المتاحة و المتجددة في المستقبلبكمیات وجودة المیاه التنبؤ 
. التخطیط المدني ستكون أسھل لوضع حلول للنمو السكاني و زیادة الطلب علي المیاهفأن عملیة 

 التقلیدیة في عدة دول، GISكما أن دراسة التلوث الھوائي و مسبباتھ و أثاره تعد من دراسات 
  . حیث یمكن نمذجة انتشار التلوث مكانیا

  
ھي ) DSSأو اختصارا  (Decision Support Systemsنظم دعم اتخاذ القرار 

 التي تساعد في اتخاذ القرارات من - المعتمدة علي الكمبیوتر - مجموعة من نظم المعلومات 
خالل الحصول علي معلومات مفیدة من تحلیل البیانات الخام والمستندات و المعرفة الشخصیة 

د من  یمكن استخدامھا في عدDSSوفي إطار نظم المعلومات الجغرافیة فأن . والنماذج
فمن أھم . التطبیقات المكانیة في حالة وجود مشاكل معقدة وال یبدو أن ھناك حل واضح لھا

فعلي .  في تطبیقات دعم اتخاذ القرار قدرتھا علي التمثیل المرئي للبیانات المكانیةGISممیزات 
یاه ممجال إدارة تبادل سبیل المثال أجریت بعض الدراسات لتطویر نظم دعم اتخاذ القرار في 

وفي مجال التخطیط و اإلدارة البیئیة فقد تم تطویر نظم .  بین المدن المختلفةاألحواض المائیة
DSS لمساعدة متخذي القرار في تخطیط و تطبیق سیاسات و خطط تحسین جودة الھواء في 

  :عدة مدن حول العالم
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األمطار و تغیرات وللوصول لتخطیط جید لمناخ متغیر یتمیز بتغیر ملموس في أنماط تساقط 
 تساعد الفالحین في التعامل مع ھذه المتغیرات المناخیة بطریقة DSSدرجات الحرارة فأن 

فنظم دعم اتخاذ القرار تساعد في تطویر استراتیجیات فعالة . اقتصادیة و اجتماعیة وبیئیة فعالة
ضي علي مستوي للتعامل مع التغیر المناخي سواء في مجال الزراعة أو في مجال إدارة األرا

 للوصول إلي وضع  GIS باستخدامDSSأیضا توجد عدة دراسات عالمیة لتطویر نظم . إقلیمي
  . قواعد للتنمیة المستدامة إقلیمیا

  
  نتائج و توصیات الدراسة

  
 في التنمیة RS و االستشعار عن بعد GISبتطبیق كال من نظم المعلومات الجغرافیة  -

 الي قرارات تخطیطیة جیدة مبنیة علي حقائق وعلي المدنیة المستدامة فیمكن الوصول
  . دراسة تطبیقیة تفصیلیة لكافة البدائل

أثبتت نظم المعلومات الجغرافیة أنھا أسلوب اقتصادي فعال في دراسة عدة أسالیب و  -
  .عدة حلول للمشكالت المكانیة أو الجغرافیة

ائل والحلول المختلفة  لھ ممیزات ھامة للغایة في تقییم البدGIS/DSSالتكامل بین  -
  . ألعمال التخطیط و التنمیة المستدامة

مثل توزیع ( في وضع الجوانب االجتماعیة و االقتصادیة GIS/DSSیمكن تطبیق  -
في ) الخ....السكان والھجرة السكانیة وتباین الدخول و حركة البضائع والبنیة التحتیة 

  . االعتبار في عملیات التخطیط العمراني
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  ١٥لدراسة رقم ا
  
  العامة المخططات التنمویةنظم المعلومات الجغرافیة و 

  
  مقدمة

 
 لوضع تصور للتنمیة المستدامة في منطقة جغرافیة master planتھدف المخططات العامة 

ویعتمد المخطط العام بصورة رئیسیة . معینة، قد تكون منطقة صغیرة أو مدینة أو إقلیم أو دولة
بكافة أنواعھا الطبیعیة و البشریة و االقتصادیة و ( أسالیب إدارة الموارد علي الوصول ألفضل
 ومن ثم فأن نظم المعلومات الجغرافیة تعد أحد .المتوافرة بھذه المنطقة) االجتماعیة و البیئیة

ة تطویر المخطط العام، حیث یمكننا ھذا العلم من تحلیل كافة العوامل الرئیسیة في عملی
 أو القطاعات المختلفة ووضع كل ھذه المعاییر  stakeholdersلمصالح متطلبات أصحاب ا

تحلیل القرار متعدد المعاییر وھذا ما یعرف باسم . في إطار تكاملي بھدف دعم اتخاذ القرار
Multi Criteria Decision Analysis)  أو اختصاراMCDA.(  

 
  أھداف الرسالة

  
الستخدامات األراضي ( لتحلیل المالئمة GIS modelتطویر نموذج نظام معلومات جغرافي 

مع أخذ أراء أصحاب المصالح في االعتبار لیكونوا جزءا من عملیة اتخاذ ) المدنیة و الزراعیة
  .القرار

  
  المنھج العلمي

 
 مع بدایة القرن العشرین suitability analysisبدأ ظھور ما یعرف باسم تحلیل المالئمة 

كان یتم ) قبل ظھور الكمبیوتر(ففي ھذه الفترة .  األراضيخاصة في مجال تحلیل استخدامات
فوق بعضھا البعض بھدف رؤیة كافة خصائص ) مرسومة علي ورق شفاف(وضع عدة خرائط 

وفي منتصف القرن العشرین ظھرت فكرة رسم عدة أنواع من . موقع أو منطقة معینة
في ) م ونفس نظام اإلحداثیاتوباستخدام نفس مقیاس الرس(المعلومات المكانیة لنفس المنطقة 

خریطة واحدة، وبھذه الطریقة یمكن استثناء المناطق غیر الصالحة للتنمیة وتحدید المناطق 
وتم استخدام ھذه الطریقة في عدة تطبیقات لدراسة استخدامات األراضي في شمال . الصالحة

ظم المعلومات ومع بدایة الستینات من القرن العشرین ظھرت ن. أمریكا وبریطانیا أیضا
. في نظام رقمي علي الكمبیوتر) طبقات(الجغرافیة التي ساعدت في وضع عدة خرائط رقمیة 

  . وكانت أولي تطبیقات ھذه التقنیة الجدیدة في مجال تحلیل المالئمة والتنمیة بصفة عامة
  

 والذي یمكن MCDAفي نھایات القرن العشرین ظھر أسلوب تحلیل القرار متعدد المعاییر 
الجغرافیة و كیفیة أو أسلوب الحكم و التقییم  /عریفھ علي أنھ عملیة تجمع بین المعلومات المكانیةت

: ویمكن تقسیم ھذا التحلیل أو ھذا األسلوب إلي جزأین. للوصول إلي معلومات التخاذ القرار
) MADA (multi-attribute decision analysisتحلیل القرار متعدد المعلومات ) ١(

 weightsجد عدد محدود من البدائل السابق اختیارھا أو معرفتھا، وباستخدام األوزان حیث یو
 multi-objectiveتحلیل القرار متعدد األھداف ) ٢(یمكن تحدید أفضل ھذه الحلول، 

decision analysis) MODA ( حیث ال توجد بدائل محددة أو سابقة، بل أن التحلیل ذاتھ
یاضیة و إحصائیة سینتج عنھ مجموعة من البدائل التي علي وباستخدام برامج وأسالیب ر

  . متخذي القرار االختیار منھا
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  : ثالثة مراحل أساسیةland planningیشمل تخطیط األراضي 
  

  تقییم لمالئمة األرض لكل نوع من أنواع استخدامات األراضي، .١
  تحدید أفضل أو أنسب استخدام لكل أرض، .٢
  .ألراضيالتوزیع المكاني الستخدامات ا .٣

  
مخصصة لتخطیط األراضي مثل ) softwareبرامج (نماذج وفي ھذا اإلطار فتوجد عدة 

What-If, SIRTPLAN, RULES, and LUCIS . 
  

إستراتیجیة تحدید التعارض في استخدامات " یعود الختصار جملة LUCISإن اسم نموذج 
ج لنظم ، وھو نموذ "Land-Use Conflict Identification Strategyاألرض 

ویھدف البرنامج أو النموذج إلي . المعلومات الجغرافیة تم تطویره في جامعة فلوریدا األمریكیة
المدنیة و : من استخدامات األراضي) فقط(تطویر و تمثیل األنماط المثالیة المستقبلیة لثالثة 

  :وتتكون الخطوات العامة للنموذج من. الزراعیة و المحمیة
  

١. Goals and objectives :تحدید أھداف المالئمة المطلوبة  
٢. Data inventory :تحدید مصادر البیانات المطلوبة لكل ھدف من ھذه األھداف  
٣. Suitability :تحلیل البیانات لتحدید مدي المالئمة لكل ھدف  
٤. Preference : تجمیع المالئمات لجمیع األھداف لتحدید أفضا االستخدامات لألنواع

  .راضيالثالثة من استخدامات األ
٥. Conflict : مقارنة أفضل استخدامات لألنواع الثالثة بھدف تحدید أفضل االستخدامات

  المستقبلیة
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 لتحلیل المالئمة الستخدامات األراضي المدنیة یتكون من عدة GISتم بناء نموذج  .١
  : تشملأھداف

  
بحیث تكون :  residential land useإیجاد أفضل األراضي لالستخدامات السكنیة  -

وحیث أن الناس . قریبة من الخدمات مثل المدارس و المراكز الصحیة لمعظم السكان
عادة ما یفضلون السكن بجوار بعضھم البعض فقد تم أیضا استخدام تحلیل التقارب 

proximityوبالطبع فأنھ من المفضل السكن بالقرب .  بالنسبة للمناطق السكنیة الحالیة
أیضا من المفضل إنشاء مناطق .  فقد كان ھذا أحد المعاییر المطبقة أیضامن الطرق،

ومن وجھة النظر االقتصادیة فأنھ من غیر . سكنیة بالقرب من المراكز التجاریة القائمة
المرغوب فیھ إنشاء مناطق سكنیة جدیدة بالقرب من المنشئات العامة للمیاه و الصرف 

قد تضمنت معاییر اختیار أفضل مواقع المناطق أما من الناحیة الطبیعیة ف. الصحي
السكنیة اختیار نوع التربة المناسب للبناء، البعد عن مجاري األودیة، جودة ھواء جیدة، 
خلو المنطقة من المخاطر الطبیعیة، البعد عن مصادر التلوث و الضوضاء، باإلضافة 

 . طبوغرافیة سطح األرض للتنمیة السكنیة/ لصالحیة تضاریس
 

 commercial and office landیجاد أفضل األراضي لالستخدامات التجاریة إ -
use  : تتماثل الشروط الطبیعیة لھذا االستخدام مع نفس الشروط الستخدام األراضي

إال أن المعاییر االقتصادیة قد تختلف قلیال، فمثال یجب إقامة االستخدامات . السكنیة
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ول العمالء لھا، كما أن تقاطعات الطرق التجاریة علي الطرق مباشرة لتسھیل وص
كما . الرئیسیة تكون أفضل و أنسب، وأیضا أن تكون ھذه المواقع داخل المناطق السكنیة

 .أن القرب من منشئات المیاه و الصرف الصحي یكون مفضال لتقلیل التكلفة االقتصادیة
 

 في الناحیة : industrial land useإیجاد أفضل األراضي لالستخدامات الصناعیة  -
الطبیعیة فأن عوامل التربة و الطبوغرافیة یجب أن تكون مناسبة، كما یجب تجنب 

أما من وجھة النظر االقتصادیة فیراعي . مناطق المخاطر الطبیعیة و مجاري األودیة
ومن األفضل . عدم دمج مواقع االستخدامات الصناعیة مع أماكن أیة استخدامات أخري

كما أن القرب من . امات الصناعیة بعیدة عن المناطق السكنیةاختیار مواقع االستخد
 .منشئات المیاه و الصرف الصحي یكون مفضال لتقلیل التكلفة االقتصادیة

  

 
 

 لتحلیل المالئمة الستخدامات األراضي الزراعیة یتكون من عدة GISتم بناء نموذج  .٢
  : تشملأھداف

 
مل المعاییر الطبیعیة كال من نوع تش:  croplandsإیجاد أفضل األراضي للمحاصیل  -

أما المعیار . التربة المناسبة، التضاریس و الطبوغرافیة، القرب من مصادر المیاه
 . االقتصادي ھنا فھو القرب من األسواق

 
تشمل المعاییر لھذا النوع  : livestockإیجاد أفضل األراضي للدواجن و المواشي  -

حتى ال یتأذي السكان بالروائح (اطق السكنیة القرب من األسواق وأیضا البعد عن المن
 ).الكریھة

 
تشمل المعاییر لھذا النوع  : timberlandأو الغابات  إیجاد أفضل األراضي لألشجار -

، باإلضافة لباقي المعاییر الطبیعیة %٥٥ و ٢٢اختیار المیول التي تتراوح بین 
 . واالقتصادیة األخرى مثل أراضي المحاصیل
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 لتحلیل المالئمة الستخدامات األراضي المحمیة یتكون من عدة GISوذج تم بناء نم .٣
  :تشملأھداف 

 
 protecting nativeإیجاد أفضل األراضي للحفاظ علي التنوع الحیوي األصلي  -

biodiversity :  من (تم تحدید األراضي الحالیة المحمیة واألراضي المجاورة لھا
 . أنھا األنسب في تحقیق ھذا المعیارعلي)  محددbufferخالل فرض حزام مكاني 

جمیع أنواع  و المستنقعات وwetlandأیضا تم تحدید األراضي المغمورة بالمیاه 
 . علي أنھا أراضي محمیةوالغابات المسطحات المائیة 

 
تم  : protecting water qualityإیجاد أفضل األراضي للحفاظ علي جودة المیاه  -

 bufferبحزام مكاني (المجاري المائیة وعیون المیاه األنھار و تحدید البحیرات و 
 .أنھا أراضي محمیةعلي ) معین

  
 protecting importantإیجاد أفضل األراضي للحفاظ علي العملیات البیئیة الھامة  -

ecological processes :  تم تحدید مناطق تجمیع و تخزین میاه الفیضانات
 .أنھا أراضي محمیةوالغابات علي 
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 Analyticalعملیة التحلیل الھرمي " الثالثة تم تطبیق أسلوب GISفي كل نموذج من نماذج 
Hierarchy Process " أو اختصاراAHP  كطریقة لحساب األوزانweights المناسبة 

وھذا األسلوب واسع االنتشار لیس فقط في تطبیقات نظم . لكل معیار من معاییر التخطیط
  . ل في عدة مجاالت أخريالمعلومات الجغرافیة ب

  
 قامت الدراسة بإنشاء خرائط المالئمة LUCISمن خالل تطبیق نموذج أو برنامج 

suitability maps لكل نموذج من نماذج GIS لألراضي المدنیة و الزراعیة و ( الثالثة
ط  خرائإليثم تال ذلك خطوة تحویا ھذه الخرائط . طبقا لألھداف والمعاییر المحددة) المحمیة

تفضیل قلیل و متوسط و :  وتقسیم النتائج إلي ثالثة مستویاتpreference mapsالتفضیل 
مثال إن كان (وفي الخطوة األخیرة تم تقییم التعارض بین أنواع استخدامات األراضي . عالي

تفضیل االستخدام الزراعي لقطعة أرض من النوع المتوسط بینما لنفس األرض فأن تفضیل 
ومن ثم فأن نتائج ھذه الدراسة یمكن اعتبارھا تطویرا للمخطط ). ة یكون عالیااألراضي المحمی

  . للتنمیة في دولة رواندا master planالعام 
  

 المرجع
  

Tims, W. (2009) GIS model for the land use and development 
master plan in Rwanda, MSC thesis, Department of 
technology and built environment, University of Gavle, 
Sweden. 

 
http://hig.diva-
portal.org/smash/get/diva2:227842/FULLTEXT01.pdf 
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  ١٦لدراسة رقم ا
  

  نماذج النمونظم المعلومات الجغرافیة و متابعة النمو العمراني بتطبیق 
  

  مقدمة
 

یھدف التخطیط لتحدید الخطوات المستقبلیة المناسبة وذلك من خالل سلسلة من االختیارات، 
.  في الماضي و الحاضر لكي یمكنھم التنبؤ بالمستقبلبیاناتومن ثم فیحتاج المخططون لجمع ال

وبصفة أساسیة فأن التخطیط یعتمد علي كم و جودة البیانات المتاحة وكفاءة معالجتھا 
خاصة نظم المعلومات ( ومن ھنا فأن تقنیات جمع البیانات المكانیة .واستخالص المعلومات منھا

 و نمذجة  growth modellingو نمذجة النمو) RS و االستشعار عن بعد GISالجغرافیة 
 صاروا یلعبون دورا مؤثرا للغایة في land-use modellingات األراضي تغیرات استخدام

ومن ھنا فأن تكامل ھذه التقنیات و النماذج في إطار واحد . توافر البیانات الدقیقة للمخططین
یسمح بالتمثیل الدقیق للمعلومات و تحلیلھا للوصول ألفضل و أنسب تقدیرات و أنماط النمو 

 .العمراني المستقبلي
 
  ھداف الرسالةأ

 
 .معایرة نموذج نمو عمراني لیناسب حالة مصر .١

 
 ونماذج النمو العمراني بھدف محاكاة و نمذجة ظاھرة النمو GIS, RSتطبیق تقنیات  .٢

 .العمراني في مصر
 

 ألحديفي محافظة الجیزة كدراسة حالة ) كمیا و مكانیا(تقدیر النمو العمراني المستقبلي  .٣
  .المدن في مصر

 
  .ر النمو العمراني علي األراضي الزراعیةدراسة تأثی .٤

 
دراسة و تقییم عدة سیاسات تخطیطیة وتأثیراتھا علي التوسع العمراني علي األراضي  .٥

  .الزراعیة
   

  المنھج العلمي
  

تشیر تقاریر منظمة األمم المتحدة إلي أن معدل النمو السكاني في المدن یتزاید بشدة في الفترة 
وبالطبع .  سیكون ثلثي سكان العالم تقریبا یعیشون في المدن٢٠٣٠الماضیة وأنھ بحلول عام 

فأن النمو السكاني العشوائي یؤدي للتغیر في استخدامات و غطاءات األراضي في عدة مدن 
 ومعدالت النمو mega citiesحول العالم خاصة في الدول النامیة حیث تكثر المدن الكبیرة 

سارة و نقصان األراضي الزراعیة بجانب المشاكل وھذا ما یقود إلي خ. السكاني العالیة
ومن ھنا فأن دراسات التنمیة عادة ما تھدف لمعالجة . االجتماعیة و االقتصادیة المتعددة

مشكالت النمو العشوائي من خالل البحث عن نماذج نمو یمكنھا أن تساعد في تحقیق التنمیة 
وتشیر بعض الدراسات . در اإلمكانالمستدامة خاصة في تقلیل خسارة الراضي الزراعیة بق

عدم تحویل ) ١: (لوجود أربعة معاییر تشغیلیة للتنمیة یمكن استخدامھا في ھذا اإلطار و تشمل
تقریر كم استھالك األراضي ) ٢(كم كبیر من األراضي الزراعیة في المراحل األولي للتنمیة، 
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ھ النمو العمراني إلي المواقع األقل توجی) ٣(بناءا علي موارد األرض المتاحة و النمو السكاني، 
  . الحفاظ علي أنماط تنمویة موجزة أو مدمجة) ٤(تأثیرا علي اإلنتاج الزراعي، 

  
لكي یمكن فھم العالم الحقیقي البالغ التعقید فأننا نحتاج وسیلة لتبسیط الظاھرات الحقیقیة، وھذا 

قرن العشرین بدأت الثورة وفي فترة الخمسینات من ال. modellingھو الھدف من النمذجة 
 في الجغرافیا ومن ھنا ظھرت النمذجة خاصة في مجال quantitative revolutionالكمیة 

ومع ابتكار الكمبیوتر صارت نماذج استخدامات . urban geographyجغرافیة العمران 
من حیث یمكن إجراء تجارب " معامل تخیلیة"األراضي و نماذج النمو العمراني كما لو أنھا 

 urban land useوتحاول نماذج استخدامات األراضي المدنیة . الصعب تنفیذھا في الحقیقیة
ومن أمثلة . city structureشرح و تحلیل عملیات النمو العمراني وتحدید تركیب للمدینة 

  :نماذج المدینة النماذج التالیة
  

یة القرن  تم تطویره في بدااألراضينموذج استخدامات  : von Thunenنموذج  -
التاسع عشر في ألمانیا لیمثل كیف یمكن لعملیات السوق أن تحدد التوزیع المكاني 

  . لألراضي

  
  

وتم تطویرھا في عام  : Concentric Zone Theory المركزیة نظریة الشرائح -
 الستخدامات األرض في مدینة الشرائحي وتري التقسیم Burgess علي ید ١٩٢٦

، وتم تطبیق ھذه النظریة ألول مرة لشرح األراضيات كمجموعة من حلقات استخدام
  . األمریكیة في مدینة شیكاغو األراضيالتطور التاریخي لالستخدامات 

  
 Walterصاغھا  : Central Place Theoryظریة المكان المركزي ن -

Christaller لتصف توزیع المدن بناءا علي وظائف الخدمات و  ١٩٣٣ في عام
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سكان، ومن ثم فتحاول ھذه النظریة تفسیر العدد و الحجم و التوزیع اإلدارة المقدمة لل
 . المكاني للمدن

 
ھي تركز علي استخدامات األراضي السكنیة  : Sector Theoryنظریة القطاعات  -

وتقترح أن وظیفة شرائح استخدامات األراضي ستأخذ شكل قطاعات تتجھ للخارج بعیدا 
 . عن المنطقة التجاریة المركزیة

 
  

تتعدد النماذج المتوافرة حالیا لدراسة و محاكاة النمو العمراني لتشمل عدة نماذج أو برامج منھا 
 :علي سبیل المثال اآلتي

  
 أو اختصارا Land Use Change Analysis System Modelنموذج  .١

LUCAS : وھو نموذجGIS یھدف لتقدیر التغیرات في غطاءات األراضي وتأثیراتھا 
والنموذج مخصص لبرنامج نظم المعلومات الجغرافیة مفتوح . لبیئةالناتجة علي ا

 . GRASSالمصدر 
 

 نماذج فرعیة ٣ویستخدم للتنبؤ بالتنمیة المستقبلیة من خالل تطبیق  : What-Ifنموذج  .٢
 . خاصة بالمالئمة و النمو و التوزیع

 
ات ویعتمد علي افتراضات یضعھا المستخدم عن مالئمة استخدام : UPLANنموذج  .٣

كما . األراضي ومتطلبات النمو السكاني المستقبلي والبنیة التحتیة الحالیة و المستقبلیة
 . أنھ ال یأخذ في االعتبار العوامل السیاسیة والقرارات التخطیطیة المستقبلیة

 
 بناءا علي األراضيویقدم تنبؤات مستقبلیة الستخدامات  : UrbanSimنموذج  .٤

 وحدود النمو السكاني األراضي خطط استخدامات التفاعالت بین عدة عوامل مثل
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والنموذج یحاول أن یحاكي .  و السیاسات المستقبلیةالمستقبلي وسیاسات و تكلفة الخطط
 . سوق األراضي والتفاعل بین العرض و الطلب

 
 الحالة إلي non-urban یحاكي التغیر من الحالة غیر المدنیة : SLEUTHنموذج  .٥

تشمل المیول و استخدام ) مدخالت(ناءا علي خمسة عوامل لألرض ب urbanالمدنیة 
 Cellularوھو نموذج أتمتة خلویة . األرض و التمدن و المواصالت والتضاریس

Automata یتم تنفیذه علي نظام تشغیل UNIX ولھ عدة ممیزات مثل إمكانیة ،
كانیة استخدام بیانات غطاءات األرض المستنبطة من مرئیات األقمار الصناعیة، إم

عمل محاكاة و نمذجة للنمو العمراني في حاالت متعددة، كما أنھ یأخذ في االعتبار 
  . socio-economic dynamicsاالجتماعیة -التغیرات االقتصادیة

  
  : مقارنة تفصیلیة بین ھذه النماذجان یقدمین التالیینوالجدول
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

 محاكاة النمو العمراني في محافظة الجیزة بمصر لSLEUTHطبقت الدراسة نموذج  -
  . ٢٠٠٥ إلي عام ١٩٧٢في الفترة من عام 

  
أشارت النتائج إلي أن ھذا النموذج قادر علي نمذجة جمیع أنماط التغیرات التي حدثت  -

إال في بعض المناطق الصغیرة (في ھذه الفترة وتقدیر معدالت التنمیة بدقة جیدة 
كانت معدالت تناقص األراضي أعلي من تلك التي حسبھا المحیطة بالمحافظة حیث 

  ). النموذج
  

 وتطویر ٢٠٣٠أمكن تطبیق النموذج في محاكاة التغیرات المستقبلیة للنمو حتى عام  -
  .خرائط رقمیة لھا تحت عدة سیناریوھات لحمایة األراضي وخطط التنمیة العمرانیة

  
 واستخدام بیانات االستشعار عن GISتم تطبیق النموذج داخل نظام معلومات جغرافي  -

 مما یعد من أھم ممیزات ھذا اإلطار التقني التكاملي لالستفادة من ممیزات RSبعد 
  . التقنیات الثالثة معا

  
 مما یجعلھ pixel level علي مستوي الخلیة يلم یستطع النموذج محاكاة النمو العمران -

 regional land-useألراضي أكثر مناسبة للتقییم اإلقلیمي لتغیرات استخدامات ا
changes ویجعل نتائجھ كدلیل إرشادي لعملیات النمذجة المحلیة .  

  
 المرجع

  
Abd-Allah, M. (2007) Modelling urban dynamics using geographic 

information systems, remote sensing and urban growth 
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0DYNAMICS%20USING%20GIS%20REMOTE%20SENSIN
G.pdf 
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٩٤

  ١٧لدراسة رقم ا
  

  االستشعار عن بعدبتطبیق وتغیرات استخدامات األرض متابعة النمو العمراني 
  

  مقدمة
 

-  عدة مشكالت بیئیة و اقتصادیةإليتؤدي األنشطة البشریة الناتجة عن النمو العمراني المتزاید 
ابعة النمو العمراني اجتماعیة، مما یزید من أھمیة اإلدارة البیئیة الفعالة و التخطیط العمراني ومت

 Land Use/Land Coverواكتشاف التغیرات في استخدامات و غطاءات األراضي 
(LULC) . من موقع (ومع اإلتاحة المجانیة للحصول علي مرئیات القمر الصناعي الندسات

ومع تطور أسالیب االستشعار عن بعد فقد أصبح ) USGSھیئة المساحة الجیولوجیة األمریكیة 
  . ن مراقبة النمو العمراني وتغیرات استخدامات األرض بدرجة وضوح مكانیة عالیةمتاحا اآل

 
  أھداف الرسالة

 
مثل الشبكات العصبیة الصناعیة (مقارنة عدد من طرق التصنیف المطورة حدیثا  .١

artificial neural networks و طریقة دعم المتجھات support vector 
machine و طریقة الغابة العشوائیة random forest ( بھدف تقییم كفاءتھا في

  .تصنیف تغیرات استخدامات و غطاءات األراضي
 

تحلیل تغیرات استخدامات و غطاءات األراضي في منطقة الدراسة لفترة زمنیة  .٢
  . بناءا علي قواعد بیانات مرئیات الالندسات ٢٠١٣- ١٩٨٤

  
  .  وتطویر نماذج لھمراقبة و تحلیل النمو العمراني طویل المدى لمنطقة الدراسة .٣

  
  

  المنھج العلمي
  

مع التطور الحدیث في تقنیات االستشعار عن بعد والزیادة المستمرة في مجانیة البیانات المتاحة 
فقد أصبح متابعة التغیرات العمرانیة وتغیرات استخدامات األراضي أكثر كفاءة من الناحیة 

ك العدید من األسالیب واسعة التطبیق في ومن وجھة نظر علمیة فھنا. االقتصادیة وأكثر فعالیة
  : ومنھا علي سبیل المثالchange detectionاكتشاف التغیرات 

  
   image algebraجبر المرئیات  -
   principle component analysisتحلیل المركبة األساسیة  -
   post-classification change detectionمراقبة تغیرات ما بعد التصنیف  -
   direct multi-data classificationشر متعدد التاریخ التصنیف المبا -
   change vector analysisتحلیل المتجھ المتغیر  -

  
 bi-temporalإال أن ھذه األسالیب یعیبھا أنھا تعتمد أساسا علي التحلیل نصف المؤقت 

ة ، مما یعني أنھا ال تستطیع متابعcoarse multi-temporalمتعدد الوقت البسیط والتحلیل 
فمثل ھذا التغیر الدینامیكي . في فترة زمنیة طویلة) أو الزمني(و رصد أنماط التغیر الدینامیكي 

التغیرات الزمنیة و المكانیة في مناطق العمران و المیاه والزراعة و متابعة و مراقبة یشمل 
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مراني فالنمو الع.  ویؤدي لفھم و نمذجة تأثیر األنشطة البشریة علي المدى الطویل،الغابات
وتغیرات استخدامات األراضي ھو عملیة معقدة تتسبب فیھا عوامل اقتصادیة و بیئیة و سیاسیة 

ومن ثم فأن فھم ومراقبة و تحدید أنماط  النمو العمراني یعد بالغ األھمیة للمخططین و . مجتمعة
  :والجدول التالي یقدم مقارنة بین ھذه األسالیب. متخذي القرار

  

  
  

  
  

 من أقدم مشروعات االستشعار عن بعد Landsatلقمر الصناعي الندسات یعد مشروع ا
تم إطالق ) ٢٠١٣ فبرایر ١١(وحدیثا . ١٩٧٢ حیث تم إطالق أول قمر في عام األمریكیة

والشكل التالي یقدم صورة عن انتشار . Landsat 8الجیل الثامن من ھذه األقمار الصناعیة  
  :ات في عدة تخصصات تطبیقیة و علمیةتطبیقات و استخدامات مرئیات الالندس
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مرئیات  بفتح أرشیف USGS األمریكیة ة قامت ھیئة المساحة الجیولوجی٢٠٠٩في عام 
الالندسات مجانا للجمھور، مما جعل االعتماد علي ھذه المرئیات المجانیة أرخص و أكثر 

وطني ال ینمستویالانتشارا في دراسات النمو العمراني و تغیرات استخدامات األراضي علي 
  . قلیمي ولفترات زمنیة طویلةاإلو
  

تعد نتائج التصنیف الدقیق لظاھرات المرئیات الفضائیة معلومات ھامة للتطبیقات البیئیة و 
االقتصادیة، ومن ثم فأن تصنیف المرئیات مازال مجاال علمیا مفتوحا أمام الباحثین -االجتماعیة

ات المرئیة  ظاھرclassificationتتعدد طرق تصنیف و. لزیادة دقة و جودة عملیة التصنیف
التصنیف المراقب : الفضائیة بدرجة كبیرة، إال أنھ یمكن تقسیمھا إلي مجموعات أساسیة مثل

supervised و غیر المراقب unsupervised ، التصنیف الیدوي و الرقميhard and 
soft التصنیف لكل خلیة والتصنیف متعدد الخالیا ،per-pixel and sub-pixel التصنیف ،

والجدول التالي یقدم  . parametric and non-parametricبالعناصر وبغیر العناصر 
  : ملخصا سریعا لھذه األسالیب
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

-preالمعالجة األولیة للبیانات : تكونت مراحل تطبیق الدراسة من عدة مراحل أساسیة شملت
processingلبیانات  ومعالجة اdata processing وتحلیل اكتشاف التغیرات change 

detection analysis وتحلیل النمو العمراني urban growth analysis . وفي كل
  :مرحلة كانت ھناك عدة خطوات كما في الشكل التالي

  

  
  

  :فمرحلة المعالجة األولیة للبیانات شملت الخطوات الموضحة في الشكل التالي
  

  



                  متابعة النمو العمراني وتغیرات استخدامات األرض بتطبیق االستشعار عن بعد١٧الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

_________________ _____________________________________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
٩٨

  :وات مرحلة التصنیف فكانت كالتاليأما خط
  

  
  

  :وفي مرحلة اكتشاف التغیرات كانت الخطوات كالتالي
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  :وفي المرحلة األخیرة كانت خطوات تحلیل النمو العمراني مكونة من
  

  
  

 المرجع
  

Fu, A. (2014) Urban growth and LULC change dynamics using 
Landsat record of region of Waterloo from 1984 to 2013, 
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  : في نفس المجالدراسات أخري
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  ١٨لدراسة رقم ا
  

  التحلیل المكاني لألراضي الفضاء في مدینة مكة المكرمة
  

  مقدمة
  

تنمو المدن بشكل مضطرد في اآلونة األخیرة مما یتطلب تخطیطا جیدا لھذا النمو وبناء قواعد 
وتعد األراضي الفضاء أحد أھم مشكالت بعض المدن . بیانات دقیقة الستخدامات األراضي بھا

تسبب في ارتفاع أسعارھا وقلة األراضي المتاحة للتنمیة داخلھا ومن ثم فأنھا تؤثر العربیة مما ی
 ویعد التحلیل المكاني داخل نظم المعلومات الجغرافیة وسیلة. سلبا علي النمو الحضري للمدینة

و تحلیل و تقییم ھذه الظاھرة ووضع المقترحات المناسبة و رصد  فعالة و دقیقة لدراسة تقنیة
  .  معھا في إطار التخطیط العمراني للمدینةللتعامل

  
  أھداف الرسالة

 
إنشاء قاعدة بیانات جغرافیة لألراضي الفضاء داخل المجال الحضري لمدینة مكة  .١

 .المكرمة
  

  .دراسة العوامل المكانیة المؤثرة في تباین توزیع األراضي الفضاء داخل المدینة .٢
 

جغرافیة لبیان أنماك و خصائص التوزیع تطبیق التحلیل المكاني في نظم المعلومات ال .٣
  .المكاني لألراضي الفضاء

 
تقدیر المعامالت الرقمیة و تطویر مجموعة من الخرائط اآللیة لوصف الخصائص  .٤

  .المكانیة لتوزیع األراضي الفضاء
  

  المنھج العلمي
  

م في تغیر تشھد مدن المملكة العربیة السعودیة طفرة اقتصادیة وتغیرا عمرانیا ملحوظا مما أسھ
وتعد مكة المكرمة من المدن التي نشأت تلقائیا في الماضي دون . بنیة التركیب الداخلي لھا

وتعرف . توجیھ أو تخطیط، مما أدي إلي إیجاد نظام عمراني متھور في شكلھ و مقوماتھ
بأنھا المساحة األرضیة غیر المستخدمة في النشاطات البشریة ) أو البیضاء(األراضي الفضاء 

ومن أھم مشكالت ھذه الظاھرة أنھا تزید من النمو العمراني . اخل الحدود اإلداریة للمدینةد
العشوائي دون االلتزام باالشتراطات البیئیة و الھندسیة و الصحیة مع نقص المرافق و الخدمات 

  . مما یتسبب في العدید من المشكالت العمرانیة و االقتصادیة و االجتماعیة
  

   الدراسةنتائج و توصیات
  

تحویل :  من ثالثة مراحلGISتكونت خطوات التحلیل المكاني لألراضي الفضاء باستخدام 
كافة البیانات المتاحة إلي صورة رقمیة مالئمة لنظم المعلومات الجغرافیة، تطبیق أدوات التحلیل 

داول اإلحصائي و التحلیل المكاني، تطویر وتحلیل النتائج من خالل الخرائط الرقمیة و الج
  . اإلحصائیة
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  :إليأشارت النتائج 
  

 الفضاء في جمیع أرجاء مدینة مكة مما یؤثر سلبا علي النمو الحضري األراضيانتشار  -
  . للمدینة

ات ١أحیاء ( التي تندر بھا المساحات الفضاء األحیاءوجود تكدس سكاني واضح في  -
  ).نمط عمراني عشوائي

 وتعرضھ للتغیرات الفجائیة في المشروعات عدم انضبط التوسع الدیموجرافي في مكة -
  .االستثماریة وفي توزیع المساكن

 القریبة من األحیاء الفضاء في األراضيلقدسیة و أھمیة الحرم الشریف فیندر وجود  -
  .مركز المدینة

لخصوصیة مدینة مكة المكرمة ورغبة جمیع المسلمین في التملك بھا فقد ظھر تباین  -
 األراضي وعدم تناسق في خریطة استخدامات راضياألشدید في مساحات قطع 

  .بالمدینة المقدسة
  . الفضاءلألراضي الفضاء مشتت كما یدل االنحراف المعیاري األراضيتوزیع  -
 الفضاء تناسبا عكسیا مع االرتفاع عن متوسط منسوب األراضيتتناسب مساحات  -

  .في مكة المكرمة) التضاریس(سطح البحر 
  .لفضاء تناسبا طردیا مع معدالت انحدار أو میل األرض ااألراضيتتناسب نسبة  -

  
 المرجع

  
التحلیل المكاني لألراضي الفضاء في مكة المكرمة ) ٢٠١١(عبد الرحمن، منال علي أحمد 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة 
  .المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

  
http://libback.uqu.edu.sa:81/ArcMateViewer/viewer.aspx?fl=futxt/1
1960.pdf 

  :وأیضا
http://www.4shared.com/office/218Rg59gce/____2011.html 
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  :استخدامات األراضيالعمران و في مجال ) باللغة العربیة(دراسات أخري 

  
تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة استخدامات ) ٢٠١٠(أبو عمرة، صالح دمحم 

میة، غزة، األرض لمدینة دیر البلح، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، الجامعة اإلسال
  .فلسطین

  
http://www.4shared.com/office/ITAfv0tk/___.html 

  
استراتیجیات تحقیق تخطیط عمراني مستدام في قطاع غزة ) ٢٠١٠(الفرا، دمحم عبد السالم 

جستیر، قسم الھندسة المعماریة، كلیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ما
  .الھندسة، الجامعة اإلسالمیة، عزة، فلسطین

  
http://www.4shared.com/office/RJjvWOhr/____.html 

  
التنمیة في محافظة بورسعید، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات ) ٢٠١٠(حسن، ودرة أحمد السید 

  .اإلنسانیة، جامعة األزھر، مصر
  

http://www.4shared.com/office/ZaY59TqK/___.html 
  

دراسة : تباین النمو العمراني في المخططات السكنیة) ٢٠١٠(الوذیناني، حنان حامد حمود 
تطبیقیة علي جنوب مدینة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، كلیة العلوم 

  .االجتماعیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة
  

http://www.4shared.com/office/TxMJPwiV/____.html 
  

دراسة میدانیة بحي : النمو الحضري وعالقتھ بمشكلة البیئة الحضریة) ٢٠٠٩(عطال، مسعودة 
طریق حملة بمدینة باتنة، رسالة ماجستیر، قسم علم االجتماع و الجغرافیا، كلیة العلوم 

  .معة الحاج لخضر، باتنة، الجزائراالجتماعیة و العلوم اإلسالمیة، جا
  

http://www.4shared.com/office/XNslpnIy/___online.html 
  

التحلیل المكاني للتوسع و االمتداد الحضري للمراكز ) ٢٠٠٦(الشمري، مسلم كاظم حمید 
 محافظة دیالي، رسالة دكتوراه، قسم الجغرافیا، كلیة التربیة، الحضریة الرئیسة في
  .جامعة بغداد، العراق

  
http://www.4shared.com/office/mEVURSQp/______.html 

  
: طقة مكة المكرمة اإلداریةتحلیل النظام الحضري بمن) ٢٠٠٥(الجابري، نزھة یقطان صالح 

دراسة في جغرافیة العمران، رسالة دكتوراه، قسم الجغرافیا، كلیة التربیة للبنات، جدة، 
  .المملكة العربیة السعودیة

  
http://www.4shared.com/web/preview/pdf/gB542mDs 
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دراسة تحلیلیة : المجمع الحضري في مدینة المنصورة) ٢٠٠٥(لید شكري عبد الحمید یوسف، و

، قسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، رلبعض الخصائص السكانیة و العمرانیة، رسالة ماجستی
  . جامعة الزقازیق، مصر

  
http://www.4shared.com/office/7-TkqfYy/_____.html 

  
استخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار ) ٢٠٠٥(عاشور، مصباح دمحم مصطفي 

عن بعد في تحدید محاور التوسع العمراني في مدینة مصراتة، رسالة ماجستیر، قسم 
  . أكتوبر، مصراتة، لیبیا٧الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة 

  
http://www.4shared.com/office/H5WbUKFq/_______.html 

  
، كلیة رالتركیب الداخلي لمدینة مأدبا، رسالة ماجستی) ٢٠٠٤(اللیمون، سامي دمحم عوض 

  :الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، األردن
  

http://www.4shared.com/office/R28pdx21/____.html 
  

استعماالت  استخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة في دراسة) ٢٠٠٣(حلبي، رائد صالح طلب 
، ، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، كلیة الدراسات العلیا في مدینة نابلسيضااألر

  .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
  

http://www.4shared.com/office/1Y12Xpqb/____.html 
  

دراسة في جغرافیة المدن، رسالة ماجستیر، كلیة : ، الخلیل)٢٠٠٣(السعایدة، دمحم إبراھیم خلیل 
  .لیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطینالدراسات الع

  
http://www.4shared.com/office/Ww6kqkYO/____.html 

  
: أنماط استخدام األرض في مدینة طوباس) ٢٠٠١(یوسف، عبد الناصر نادر عبد الرحمن 

خلي، قسم الجغرافیا، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح دراسة في التركیب الدا
  .الوطنیة، نابلس، فلسطین

  
http://www.4shared.com/office/jugHoWQi/_____.html 
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  :رابعا
  
  
  

  في المخاطر الطبیعیة دراسات
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  ١٩لدراسة رقم ا
  

  تأثیر التغیرات المناخیة علي المناطق الساحلیة
  

  مقدمة
 

 Intergovernmental Panel on Climateالمنظمة الدولیة للتغیرات المناخیة  حددت
Change)  المعروفة اختصارا باسمIPCC ( الجزر و المناطق الساحلیة علي أنھا من أكثر

ومن أھم ھذه المخاطر ارتفاع منسوب سطح . ناخیةالمناطق المعرضة لمخاطر التغیرات الم
 وأسلوب التقییم GISویعد التكامل بین نظم المعلومات الجغرافیة . البحر و تآكل الشواطئ

 time step وأسلوب تحلیل الخطوة الزمني multi-criteria evaluationمتعدد المعاییر 
analysis التغیرات المناخیة الناتجة عن المخاطر الطبیعیة منھجا جیدا لمراقبة و تقییم.  

  
  أھداف الرسالة

  
  : للمخاطر في ثالثة مراحل زمنیة وتشملثالثة معاییرمؤشرات تقییم  .١

 
  .شرط التعرض باستخدام نموذج التعرض لألمواج و نظم المعلومات الجغرافیة -

 
  .GISتحدید المقاومة المورفولیجیة باستخدام النمذجة الرقمیة و نمذجة  -

 
 لتحدید المخاطر الشاطئیة الرتفاع منسوب سطح البحر وفیضان GISاستخدام  -

  .األمواج القویة
 

تقدیر و تقییم ومقارنة المخاطر الطبیعیة للتغیر المناخي علي المناطق الساحلیة لسنوات  .٢
٢١٠٠ ، ٢٠٥٠ ، ٢٠١٠.  

 
 ھاوتأثیراتاستخدام النتائج لتحدید المناطق المعرضة باحتماالت قویة للمخاطر الطبیعیة  .٣

  . علي مجاالت السیاحة و الصید علي وجھ الخصوص
  

  المنھج العلمي
  

الصادر من المنظمة الدولیة للتغیرات المناخیة و ٢٠١٣ التقییم الخامس في عام أشار تقریر
IPCC لوجود شواھد واضحة تدل علي أن األرض قد شھدت دفئا warming)  زیادة في
 وھو تغیر غیر مسبوق منذ بدء تسجیل القیاسات منذ الخمسینات من القرن العشرین) الحرارة
ویرجع ھذا الدفء بصفة رئیسیة لزیادة تركیز غاز ثاني أكسید الكربون في طبقات . المناخیة

الجو، ویؤدي لزیادة درجات حرارة المحیطات وتناقص في الكتل الجلیدیة زمن ثم ارتفاع 
كما أشار ھذا التقریر إلي أن  .علي المستوي العالمي sea level riseمنسوب سطح البحر 

 ١٩٩٣سنة في الفترة من / مللیمتر٣.٢االرتفاع العالمي لمنسوب سطح البحر قد بلغ معدلھ 
وفي منطقة . ، وان كان االرتفاع النسبي لسطح البحر یختلف من منطقة آلخري٢٠١٠وحتى 

القرن كما / سنتیمتر٢٩بلغ االرتفاع النسبي لسطح البحر ) جزیرة األمیر ادوارد بكندا(الدراسة 
ومن ثم فأن بعض الدراسات قد . ١٩٩٠أشارت أرصاد محطات المد و الجزر المسجلة منذ 

، مما یشیر إلي أن الشاطئ الشمالي ٢١٠٠ متر بحلول عام ١.٠٨د یبلغ قدرت أن االرتفاع ق
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أیضا فأن منطقة الدراسة تتعرض للتآكل والتراجع .  الدائممر للغامعرضسیكون للمنطقة 
retreatوقد قدرت بعض .  في شواطئھا نتیجة زیادة حجم األمواج القویة التي تصل إلیھا

 ٠.٥٦ و ٠.٠٨ یتراوح بین ٢٠١٠-٢٠٠٠ في الفترة erosionالدراسات أن معدل التعریة 
  . متر سنویا

  
 Coastal Vulnerability Assessment (CVA)تھدف أسالیب تقییم مخاطر السواحل 

وتحاول ھذه األسالیب تبسیط .  المعرضة للخطر الناتج من التغیر المناخيإلي تحدید المناطق
الطبیعة الدینامیكیة المعقدة للنظم الساحلیة بناءا علي مجموعة من االفتراضات بھدف تحدید 

  .درجة و موقع الخطر المستقبلي وتأثیراتھ المتوقعة علي ھذه النظم
  

  
  

القرن العشرین لتحدید قیم مخاطر ارتفاع سطح  مع بدایة التسعینات من CVAبدأت أسالیب 
: وتم حدید ثالثة عملیات كتأثیرات قویة علي النظم الساحلیة وھي. البحر علي المناطق الساحلیة

 saltwaterالمیاه المالحة أو اقتحام  وتداخل erosion و التعریة inundation مرالغ
intrusion .نخفض المنسوب ومتكون من ویمكن تعریف الساحل المعرض للخطر بأنھ م

طبقات قابلة للتعریة ویعاني من ھبوط وتعریة تاریخیة ویستقبل كمیات كبیرة من طاقة األمواج 
  ):الجدول التالي(و المد 
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 والتغیر الجیومورفولوجیاالمنسوب ونوع الصخور و (وھذه العوامل السبعة لتقییم المخاطر 
في نظام معلومات  layersیمكن ضمھا كطبقات ) جاألموااألفقي للشاطئ ومدي المد وارتفاع 

  : من المعادلةCVI لحساب قیمة معامل مخاطر السواحل GISجغرافي 





n

i
ianCVI

1

2/1)1(  

 
 لھا حجم خلیة gridوبحساب قیمة ھذا المعامل لشبكة .  عدد المتغیراتn و تغیر المai: حیث

  .  مجموعات أو درجات خطرإلي كبیرة یمكن تقییم المخاطر في منطقة)  مثال٠.٢٥o(مناسب 
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

  : وخطوات معالجتھا المستخدمة في الدراسةinput dataیبین الشكل التالي البیانات المدخلة 
  

  
  

قدمت الدراسة أسلوبا جدیدا لتقییم المخاطر الطبیعیة للسواحل باستخدام نظم المعلومات 
 لحركة sediment budgetمكن تسمیتھ میزانیة الترسیب  خاصة في تطویر ما یةالجغرافی

الشواطئ، وھي میزانیة تعادل بین مسببات ونواتج حركة الترسیب علي الشواطئ بحیث أن 
  . not balancedالتغیر في خط الساحل یحدث عندما تكون ھذه المیزانیة غیر متزنة 

  
في % ١٣ إلي ٢٠١٠ عام في% ٦زادت مساحة المناطق التي لھا معامل خطورة عالي من 

 إلي ٢٠١٠في % ٣٨ من ، بینما نقصت مساحة المناطق ذات معامل الخطورة المنخفض٢١٠٠
  : كما في الجدول التالي٢١٠٠في % ١٨
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 المرجع
  

MacDonald, K. (2014) Modeling present and future physical costal 
vulnerability to climate change: North shore, Prince Edwards 
island, MSC thesis, Geography department, Waterloo 
University, Canada. 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/8482 
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  ٢٠لدراسة رقم ا
  

  تقییم آثار ارتفاع منسوب سطح البحر باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة
  

  مقدمة
 

 أن التغیر المناخي یزید من معدل ارتفاع منسوب سطح البحر علي إليأشارت عدة دراسات 
 القویة و لألمواج المدمرة اآلثارالمستوي العالمي مما سیزید من غمر المناطق الساحلیة و 

ومن معوقات .  الصغیرةریة الشواطئ مما یھدد البنیة التحتیة لھذه المناطق و خاصة الجزرتع
تحاول ھذه الدراسة . دراسة آثار ھذه الظاھرة افتقاد البیانات من حیث الدقة و الجودة والحداثة

 لتقییم المناطق المعرضة للغمر في Global DEMاستخدام نماذج االرتفاعات الرقمیة العالمیة 
عدة سیناریوھات من القیم المتوقعة الرتفاع منسوب سطح البحر واآلثار المترتبة علیھا في 

  . GISإطار نظام معلومات جغرافي 
 

  أھداف الرسالة
  

البحر (مراجعة طرق نمذجة ارتفاع منسوب سطح البحر وتطبیقھا علي منطقة الدراسة  .١
 ).الكاریبي

  
  .حر للجزر الصغیرة في منطقة الدراسةتقییم آثار و مؤشرات ارتفاع منسوب سطح الب .٢

 
  :الدراسات السابقة لمنطقة الدراسة من خاللوتحدیث نتائج تحسین  .٣

 
استخدام نماذج ارتفاعات رقمیة بدرجة وضوح مكاني كبیرة مبنیة علي مرئیات األقمار  -

  .الصناعیة
 

  .استخدام قواعد بیانات حدیثة للبنیة التحتیة للشواطئ -
 

  .ة للشواطئ الرملیةتطویر مؤشرات التعری -
 
 

  المنھج العلمي
  

لوجود شواھد و أدلة قویة علي أنھ في  IPCC ة المناخیات للتغیردولیةتشیر تقاریر المنظمة ال
 ٠.٧٤خالل الخمسین عاما الماضیة قد زادت الحرارة السطحیة علي المستوي العالمي بقیمة 

 استمر إذازاید في القرن القادم درجة مئویة، وأن ھذا المعدل المتزاید سوف یستمر بل وسیت
 إن تأثیر التغیرات المناخیة ال .المعدل الحالي النبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري

ینحصر فقط في ارتفاع درجات الحرارة بل سیؤثر أیضا في زیادة معدل انصھار الثلوج في 
وتشیر منظمة . ب سطح البحرالمنطقة القطبیة وزیادة الحاالت المناخیة القویة و ارتفاع منسو

IPCC سنة وأن االرتفاع المتوسط / مللیمتر٣.٤ أن معدل ارتفاع منسوب سطح البحر یبلغ إلي
 و ١٩٩٣ سنتیمتر ما بین عامي ٥٩ و ١٨یتراوح بین علي المستوي العالمي لسطح البحر 

٢١٠٠ .  
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تلك في منطقة تتزاید مخاطر و آثار ارتفاع منسوب سطح البحر في الجزر الصغیرة مثل 
الكاریبي، مما سیؤثر بشدة علي النشاط السیاحي وغمر أشھر و أجمل الشواطئ العالمیة بھذه 

 . البیئیة األخرىالسكانیة  باإلضافة لآلثار االقتصادیة و االجتماعیة و المنطقة
 

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 Globalات الرقمیة العالمیة  من أھمھا نموذج االرتفاعinputتم استخدام عدة مصادر للبیانات 
DEM من ھیئة المساحة األمریكیة SRTM متر وأیضا نموذج ٩٠ بقدرة وضوح مكاني 

ASTER والجدول التالي یوضح أنواع ھذه البیانات.  متر٣٠ بقدرة وضوح مكاني:  
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األراضي المعرضة للغمر في عدة سیناریوھات من مساحات تحدید من الدراسة تمكنت  .١
  :سوب سطح البحر كما في الجدول التاليارتفاع من

  

  
 

من سكان منطقة الدراسة سیتأثرون من ارتفاع % ١ أن حوالي GISأشارت نتائج  .٢
إلي % ١ومن الناحیة االقتصادیة فأن تأثیر الظاھرة سیتراوح من . منسوب سطح البحر

متر  ٦ متر و ١عند ارتفاع سطح البحر بقیمة  من الدخل القومي لدول الكاریبي% ١٧
 .علي الترتیب

 
أما المناطق العمرانیة المعرضة للفیضان في منطقة الدراسة فتتراوح مساحاتھا بین  .٣

 ٦ متر و ١ كیلومتر مربع عند ارتفاع سطح البحر بقیمة ١٧٠٩ كیلومتر مربع و ١٣٦
 .متر علي الترتیب

 
ة ووجد أن أیضا أمكن للدراسة تحدید المنشئات السیاحیة التي ستتأثر بالمخاطر الطبیعی .٤

من إجمالي عدد ھذه المنشئات عند ارتفاع سطح % ٩٨و % ١٧عددھا یتراوح بین 
 . متر علي الترتیب٦ متر و ١البحر بقیمة 

 
 إلي أن عدد الطرق السریعة التي  ستتأثر بالمخاطر GISكذلك أشارت نتائج تحلیل  .٥

 متر ١ البحر بقیمة من أجمالیھا عند ارتفاع سطح% ٧٤و % ١٠الطبیعیة یتراوح بین 
 . متر علي الترتیب٦و 

 
من إجمالي أعدادھا % ١٤و % ٢أما منشئات البنیة التحتیة فكانت نتائجھا تتراوح بین  .٦

 . متر علي الترتیب٦ متر و ١ستكون معرضة للمخاطر عند ارتفاع سطح البحر بقیمة 
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  ٢١لدراسة رقم ا
  

  التخطیط المكاني بتطبیق نظام تكاملي لتقلیل مخاطر الكوارث
  

  مقدمة
 

ومع . تھدد الكوارث الطبیعیة حیاة اإلنسان و البنیة التحتیة واألنشطة االقتصادیة و االجتماعیة
 مثل ارتفاع(أن معظم الخسائر تحدث من جراء الكوارث القویة السریعة إال أن الكوارث البطیئة 

ومن المعروف أن تقریبا نصف . لھا أثارھا علي التنمیة و االقتصاد أیضا) منسوب سطح البحر
المدن الكبیرة في العالم تقع في المناطق الساحلیة وھي مناطق حساسة الرتفاع منسوب سطح 

  . البحر وعدة مخاطر طبیعیة و بشریة
  

/ ھات نظر واستراتیجیاتتقلیل مخاطر الكوارث ھو نشاط یشمل عدة تخصصات و جھات و وج
كما أنھ . مما یجعلھ یتطلب نظام وأسلوب تكاملي یمكنھ جمع كل ھذه العناصر و المكونات معا

تتعلق . یتطلب تعاونا بین العدید من الجھات الحكومیة علي عدة مستویات إداریة و مكانیة
التخطیط  بتطبیق نظام دعم spatial planningالدراسة الحالیة بتطویر تخطیط مكاني 

Planning Support System)  أو اختصاراPSS ( یساعد المخططین و متخذي القرار
  . في عدة سیناریوھاتللكوارث الطبیعیة في محاكاة اآلثار المستقبلیة 

  
  أھداف الرسالة

  
  .تحدید القضایا و التحدیات للتطبیق الحالیة في مجال تقلیل مخاطر الكوارث .١

 
  .وب التكاملي لتقلیل مخاطر الكوارثتصمیم و تطویر نموذج لألسل .٢

 
 في التخطیط التكاملي لتقلیل مخاطر PSSتصمیم و تطویر طریقة لدمج نظام  .٣

  .الكوارث
 

دراسة دور وتأثیر البنیة التحتیة المعلوماتیة في األسلوب التكاملي لتقلیل مخاطر  .٤
  .الكوارث

 
  . ةاختبار فعالیة تطبیق األسلوب التكاملي المقترح في دراسة حال .٥

  
  المنھج العلمي

  
 ألف ٥٠٠لوجود حوالي  )be.emdat.www://httpمثال (یة دولالالمنظمات تشیر تقاریر 

 الماضیة من جراء عدة مصادر للكوارث الطبیعیة مثل الزالزل و ١٥إصابة في السنوات 
وعلي الجانب اآلخر فأن  . الریاحالتسونامي والفیضانات االنزالقات األرضیة وعواصف

ومع أنھا عادة ال ) مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وھبوط األرض(الكوارث الطبیعیة البطیئة 
  .  و تنمویااتتسبب في إصابات كثیرة إال أنھا تؤثر بشدة اقتصادی
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 لتنظیم استخدامات األرض علي المدى الطویل spatial planningیھدف التخطیط المكاني 
. االجتماعیة و البنیة التحتیة للمخاطر الطبیعیة- تقلیل تعرض الناس واألنشطة االقتصادیةمع

  :وتكمن أھمیة التخطیط المكاني لتقلیل المخاطر في
  

  .الحاجة لتقلیل مخاطر التنمیة من خالل تقلیل التعرض للكوارث الطبیعیة بقدر اإلمكان -
واختیار أفضل االستراتیجیات لتوفیر توفیر متسع من الوقت لدراسة البدائل المختلفة  -

  .أقصي استفادة للمجتمع
  .الحفاظ علي المناطق التنمویة بقدر اإلمكان -
دراسة التأثیر طویل المدى للكوارث الطبیعیة من حیث القیمة و التردد والتوزیع  -

  .المكاني
  .زیادة الوعي بآثار المخاطر الطبیعیة البطیئة التي تحدث علي مدى طویل -

  
 بأنھ ظاھرة مضرة تتسبب في الحاق أضرار بالممتلكات و البنیة hazardریف الخطر یمكن تع

 natural hazardویطلق اسم الخطر الطبیعي . التحتیة والنشاطات االجتماعیة و االقتصادیة
صدر الخطر یكون ناتجا من الطبیعة، مثل الزالزل و انزالقات التربة و في حالة أن م

 natural disasterیتحول الخطر الطبیعي الي كارثة طبیعیة و . الفیضانات و العواصف
ویمكن تعریف مخاطر . عندما یؤثر بصورة مباشرة علي ألنشطة البشریة و البنیة التحتیة

قابلیة التأثر  في hazard علي أنھا حاصل ضرب الخطر disaster risk الكوارث
vulnerability  مطروحا منھ المرونة أو قابلیة المقاومةresilience :   

  
Disaster risk = Hazard x Vulnerability - Resilience 

  
امكانیة المعاناة من الضرر أو الخسارة أو درجة أو وفي ھذه المعادلة فأن قابلیة التأثر تعد شرط 

النظام أو المجتمع أو امكانیة الناتجة عن الخطر، بینما المرونة أو قابلیة المقاومة تعد شرط 
ویمكن اعادة صیاغة المعادلة السابقة بعدة . ار الكارثة باستخدام موارده الخاصةلمواجھة اث

  القیمة× قابلیة التأثر × الخطر = مخاطر الكارثة : صور أخري منھا علي سبیل المثال
  

Disaster risk = Hazard x Vulnerability x Amount 
  

 ٢٠قة تتعرض لخطر الفیضان كل  ألف دوالر یوجد في منط١٠٠ أخذنا مثال لمنزل قیمتھ فإذا
سنة فأن الخطر ھنا یكون احتمال تكرار الظاھرة في فترة زمنیة محددة، فمثال ھذا االحتمال في 

  : ومن ثم فأن قیمة مخاطر الكارثة ستكون٠.٠٥ = ٢٠ / ١سنة واحدة سیكون 
  

Disaster risk = Hazard x Vulnerability x Amount = 100,000 $ x 0.05 
                     = 5000 $ 

  
 علي عنصر واحد للمخاطر و نوع واحد من إاللكن بالطبع ھذا مثال بسیط فقط فھو ال یحتوي 

  :  المعقد فنجن في حاجة لألخذ في االعتبارالحقیقىوفي العالم . األخطار
  

  عدد عناصر المخاطر -
  عدد المخاطر  -
  توالي المخاطر -
  امكانیة التنبؤ بالمخاطر -
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  ترات التكرارالتغیر في ف -
  التغیر في نطاق المخاطر مع تغیر فترة التكرار -
  درجة أو مستوي التأثر لكل نوع من المخاطر -

   
 من العناصر الھامة لعملیة تقلیل مخاطر risk assessmentیعد فھم و تقییم المخاطر 

الكوارث، فكل عنصر من الممكن أن یتأثر بدرجة معینة عند نوع معین من األخطار كما 
  :ح المثال بالجدول التاليیوض

  
قابلیة التأثر   العنصر hazardsخطر مال

vulnerability  
درجة االستیعاب 

coping capacity 
  مبانى أھلیة  floodsالفیضانات 

  مبانى حكومیة
  مبانى تجاریة

  مبانى صناعیة
  طرق

  سكك حدیدیة
  مرافق

  شبكات الصرف

  عالى-قلیل
  متوسط-قلیل
  عالى-قلیل
  متوسط-قلیل
  قلیل
  متوسط-قلیل
  متوسط-قلیل
  عالى-قلیل

  قلیل
  عالي

  عالى-متوسط
  عالي 
  عالي 
  عالي 
  عالي 
  عالي

انزالقات األرض 
Landslides   

  مبانى أھلیة
  مبانى حكومیة
  مبانى تجاریة

  مبانى صناعیة
  طرق

  سكك حدیدیة
  مرافق

  شبكات الصرف

  عالى-قلیل
  قلیل
  قلیل
  قلیل
  متوسط-قلیل
  قلیل
  قلیل
  قلیل

  متوسط-قلیل
  عالي

  متوسط
  عالي 
  عالي 
  عالي 
  عالي 
  عالي

ھبوط األرض 
Land 

subsidence   

  مبانى أھلیة
  مبانى حكومیة
  مبانى تجاریة

  مبانى صناعیة
  طرق

  سكك حدیدیة
  مرافق

  شبكات الصرف

  عالى-قلیل
  عالى-قلیل
  عالى-قلیل
  عالى-قلیل

  عالى-متوسط
  عالى-متوسط
  عالى-متوسط
  عالى-متوسط

  قلیل
  عالي

  لىعا-متوسط
  عالي 
  عالي 
  عالي 
  عالي 
  عالي

 انبعاث البراكین
Volcanic 
eruption  

  مبانى أھلیة
  مبانى حكومیة
  مبانى تجاریة

  مبانى صناعیة
  طرق

  سكك حدیدیة
  مرافق

  شبكات الصرف

  عالى-قلیل
  متوسط-قلیل
  متوسط-قلیل
  قلیل
  قلیل
  قلیل
  قلیل
  عالى-قلیل

  قلیل
  عالي

  عالى-متوسط
  عالي 
  عالي 
  عالي 

  ي عال
  عالي
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 علي disaster risk reductionعرفت منظمة األمم المتحدة عملیة تقلیل مخاطر الكوارث 

مبدأ و ممارسة تقلیل مخاطر الكوارث من خالل جھود منتظمة لتحلیل و ادارة العناصر : أنھا
ة المسببة للكوارث بما فیھا تقلیل التعرض للمخاطر سواء للبشر و الممتلكات باإلضافة لإلدار

ا عدة ھومن ثم فأن تقلیل مخاطر الكوارث تعد عملیة تشترك فی. الحكیمة لألرض و البیئة
  :تخصصات علمیة وتتطلب دراسة عدة مكونات كما یوضح الشكل التالي

  

  
  

یتكون نظام دعم التخطیط المكاني من عدة عناصر تشمل جمع المعلومات المكانیة و غیر 
 ، النمذجة و databases انشاء قواعد البیانات  ،information gatheringالمكانیة 

 ، التواصل بین الجھات و األفراد modelling and analysis التحلیل
communication and collaboration التمثیل المرئي ،  visualization  اعداد ،

  : alternative planning policiesبدائل لسیاسات التخطیط 
  

  
  



                                       التخطیط المكاني بتطبیق نظام تكاملي لتقلیل مخاطر الكوارث ٢١الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

___________________________________________ ___________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
١١٩

  
  اسةنتائج و توصیات الدر

  
و تشمل ) احدي الجزر(تم دراسة عدة أنواع من المخاطر الطبیعیة في منطقة الدراسة 

وتم . الفیضانات وانزالقات األرض ھبوط األرض وارتفاع منسوب سطح البحر وتآكل الشواطئ
مع تطبیق قواعد بیانات تشمل  PSS إلعداد نظام دعم التخطیط Arc GISاستخدام برنامج 

 و طبقة تفصیلیة للمباني و المنشئات وطبقة الستخدامات DEMمیة نموذج ارتفاعات رق
االراضي وطبقة شبكات النقل و المواصالت وطبقة المجاري المائیة وخریطة النزالقات 

وتم تطبیق الدراسة من خالل . االرض وخریطة لمناطق المحمیات الطبیعیة وخریطة الفیضانات
، وتم استنباط عدة خرائط تمثل ھذه ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠عمل التنبؤات المتوقع حدوثھا في عامي 

  .المخاطر المتوقعة لمنطقة الدراسة
  

 المرجع
  

Sutata, H. (2012) Spatial planning support system for an integrated 
approach to disaster risk reduction, PhD dissertation, 
Department of infrastructure engineering, University of 
Melbourne, Australia. 

 
http://www.csdila.unimelb.edu.au/publication/theses/Heri_Sutanta_
PhD_Thesis.pdf 
 

________________________________________________ _____  
 

  :تأثیرات الكوارثالتخطیط و دراسات أخري في مجال 
  

Ariyanti, S. (2013) Site selection and transportation routes of 
tsunami emergency logistic warehouse assessment using 
GIS in Cilacap regency, Central Java province, Indonesia, 
MSC thesis, Faculty of geo-information science and Earth 
observation, University of Twente, The Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2013/msc/aes/ariyanti.pdf 
 
Mehlhorn, S. (2009) Method for prioritization highway routes for 

reconstruction after a natural disaster. PhD dissertation, 
University of Memphis, USA. 

 
http://www.memphis.edu/ifti/pdfs/student_research_sandy_melhor
n.pdf 
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  ٢٢لدراسة رقم ا
  

  اطار تكاملي لنمذجة الفیضانات
  

  مقدمة
 

تؤثر مخاطر الفیضانات علي عدد كبیر من السكان حول العالم، وتتعدد مخاطر الفیضانات 
. لتشمل الوفیات و االصابات وتھجیر الناس باإلضافة لآلثار االقتصادیة و االجتماعیة و البیئیة

ن الفیضانات في القرن العشرین قد تسببت في مقتل وفي أحدث تقاریر المنظمات العالمیة أ
ومن .  ملیار شخص علي مستوي العالم١.٤  ألف شخص وأثرت علي ما یقرب من١٠٠حوالي 

  . ثم فأن الفیضانات تعد أخطر وأكثر الظواھر الطبیعیة ضررا وخاصة علي المدن
  

روا الي أن التمدن أو النمو قام باحثون كثیرون بدراسة تأثیر الفیضان في المناطق المدنیة وأشا
 یؤثر بشدة علي سلوك و طبیعة الفیضان، فكلما زاد نمو المدینة urbanizationالعمراني 

 بھا وبالتالي قلت درجة نفاذیة أو impervious surfacesزادت درجة األسطح المصمتة 
ریان  میاه األمطار الي باطن األرض مما یزید من كمیة و قوة الجinfiltrationتسرب 

ومن ثم فأن العاصفة المطریة المتوسطة التي .  في ھذه المناطقsurface runoffالسطحي 
 قد rural catchmentكان من الممكن أن تمتصھا التربة في حوض مائي بمنطقة حضریة 

 flashبل أنھا قد تقود الي الفیضان المفاجئ . تسبب جریان سطحي مدمر في منطقة مدنیة
floodحجم ھذا الجریان السطحي في فترة زمنیة صغیرة، وھذا ھو أخطر  نتیجة سرعة و 

  . أنواع الفیضانات و أكثرھا ضررا
 

الطرق االنشائیة ) ١: ( لتشملflood managementتتعدد أسالیب ادارة الفیضانات 
structural methods التي تعتمد علي الحمایة الطبیعیة مثل اقامة الحواجز و األرصفة و 

 التي non-structural methodsالطرق غیر االنشائیة ) ٢(لسدود والخزانات، القنوات و ا
ولكل . تركز أكثر علي اصدار االنذار من الفیضان و اخالء السكان وإدارة األحواض المائیة

أسلوب من ھذین األسلوبین ممیزاتھ و عیوبھ مما یجعل من الضروري تطویر أسلوب تكاملي 
كأسلوب ) IFMأو اختصارا  (Integrated Flood Managementإلدارة الفیضانات 

  . مناسب لتقلیل مخاطر الفیضانات بقدر االمكان
  

 مع میاه األمطار urban catchmentیعتمد تجاوب الحوض المائي في منطقة مدنیة 
لكن معظم نماذج الفیضانات المطبقة . المتساقطة بطریقة تتأثر بالتغیرات المكانیة لھذه األمطار

في الدراسات الھیدرولوجیة لمحاكاة الفیضانات تفترض التوزیع المكاني المتجانس للمطر، حالیا 
  . مما یجعلھا ھذه الدراسات تقلل من تأثیر طبیعة التغیرات المكانیة لألمطار

 
  أھداف الرسالة

  
تحلیل الظاھرات المطریة المحددة للحوض المائي وتشمل الخصائص المتغیرة  .١

temporal  لمكانیةوالخصائص ا spatial . 
 

   OpenLISEMنمذجة عدة فیضانات باستخدام برنامج  .٢
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  المنھج العلمي
 

توجد عدة أنواع من نماذج الفیضان مستخدمة حالیا في الدراسات و التطبیقات الھندسیة و 
  :ات رئیسیةمجموعثالثة بصفة عامة یمكن تقسیم ھذه النماذج الي . الھیدرولوجیة و البیئیة

  
 وتستخدم لنمذجة  :one-dimensional (1D) modelsیة البعد نماذج أحاد .١

جریان المیاه في نھر أو قناة ویقوم النموذج بنمذجة أو تعریف الفیضان من خالل قیمة 
.  كدالة في المكان و الزمنwater level ومنسوب المیاه dischargeالتصرف 

فیضان علي امتداد المنطقة ومن ثم فأن ھذه النماذج بھا خطأ أو عدم یقین في محاكاة ال
  . المكانیة التي تتعرض للفیضان

 
 وتستخدم في التنبؤ  :two-dimensional (2D) modelsنماذج ثنائیة األبعاد  .٢

  . باالمتداد المكاني للفیضان والمناطق التي قد تتعرض للغرق
 

وتعد أفضل و : 1D/2D modelsنماذج تجمع بین الطرق أحادیة و ثنائیة األبعاد  .٣
: ومن أمثلة نماذج ھذه المجموعة. لعملیات الطبیعیة لظاھرة الفیضانق طرق تمثیل اأد

SOBEK 1D/2D, SW12D, LISFLOOD-FP, TELEMAC-2D . إال 
أن بعض نماذج ھذه المجموعة تركز فقط علي منطقة الفیضان و ال تأخذ في االعتبار 

مناسبة لألسلوب التكاملي إلدارة منطقة الحوض المائي كلھ، ومن ثم فھي نماذج غیر 
لكن توجد نماذج أخري تعمل علي مستوي الحوض المائي ككل ومن . IFMالفیضانات 

  . Flo-2D, LISFLOOD, OpenLISEM: أمثلتھا نماذج أو برامج 
  

محاكاة للفیضان ) المستخدم في ھذه الدراسة( OpenLISEMیقدم نموذج أو برنامج الكمبیوتر 
ومع أنھ في البدایة كان مصمما كنموذج . ار المنطقة االجمالیة للحوض المائيباألخذ في االعتب

لدراسة الجریان السطحي و التعریة في المناطق الحضریة، إال أنھ قد أضیف الي البرنامج حدیثا 
امكانیة محاكاة الفیضانات سواء للمناطق الحضریة أو المدنیة لألحواض المائیة التي تتراوح ما 

 input data ویتطلب البرنامج عدة أنواع من البیانات المدخلة . كیلومتر مربع١٠٠ و ١٠بین 
  :تشمل
   DEMبیانات طبوغرافیة أو نموذج ارتفاعات رقمیة  -
 مثل التصنیف الناتج من تحلیل المرئیات land coverبیانات غطاءات األرض  -

  .الفضائیة
  .بیانات األمطار أي القیاسات من المحطات المناخیة -
  ات شبكة التصریفبیان -
  .معلومات التربة أي قیاسات معملیة لعینات من التربة -
  .عمق الفیضان أي قیاسات حقلیة لفیضانات سابقة -

  
اعداد البیانات و : أما مراحل تنفیذ الدراسة باستخدام ھذا البرنامج فقد تكونت من ثالثة مراحل

  :ليتحلیل الفیضان و تقییم النموذج المستنبط كما في الشكل التا
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  :فیوضحھا الشكل التالي OpenLISEMأما مكونات و خطوات تشغیل برنامج 
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

في عمق الفیضان و وقت العاصفة و التوزیع (تم تحلیل ثالثة عواصف مطریة مختلفة  -
وتبین أن دینامیكیة الفیضان تعتمد بصورة رئیسیة علي خصائص كل ) المكاني للمطر

  .مطریةعاصفة 
 dailyال یجب االعتماد علي الخصائص الیومیة العاصفة المطریة  -

characteristics بل علي دراسة الخصائص علي مدار الیوم الواحد sub-daily 
characteristicsباستخدام بیانات تفصیلیة للعاصفة .  

ال یجب أن یعتمد تحلیل العاصفة المطریة فقط علي عمق الجریان السطحي بل أیضا  -
  ).احتمالیة تكرار نفس العاصفة (return periodعلي الفترة الزمنیة وفترة الرجوع 

التغیرات المكانیة للعاصفة المطریة توضح الخصائص الدقیقة و التفصیلیة للعاصفة و  -
تساعد في الوصول لتقدیر أفضل للمخاطر المتوقعة للفیضان بدال من االعتماد علي 

  .ةفرضیة االنتظام المكاني للعاصف
 توافقا جیدا مع البیانات الحقلیة لقیاسات OpenLISEMأثبتت نتائج برنامج  -

 .الفیضانات في منطقة الدراسة
 

 المرجع
Habonimana, H. (2014) Integrated flood modelling in Lubigi 

catchment, Kampala, MSC thesis, Faculty of geo-information 
science and earth observation, University of Twente, The 
Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/aes/habonimana.pdf 
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  ٢٣لدراسة رقم ا
  

  تحدید المناطق المعرضة للفیضان باستخدام االستشعار عن بعد
  

  مقدمة
 

أحد الكوارث الطبیعیة الضارة التي قد تتسبب في حدوث  flash floodالفیضان المفاجئ یعد 
عند ویحدث الفیضان المفاجئ . الوفیات وتدمیر الممتلكات و البنیة التحتیة والبیئیة الطبیعیة

كما أن .  قوي في فترة زمنیة صغیرةrunoffطار مكثفة تتسبب في جریان سطحي سقوط أم
الخصائص الھیدرولوجیة و الجیومورفولوجیة للحوض المائي یكون لھا تأثیر كبیر في حدوث 

عالیة الوضوح األقمار الصناعیة األمطار من منتجات ومع توافر بیانات . الفیضان المفاجئ
أصبح االستشعار عن بعد ) MPE, CMORPH, TRIMM 3B42مثل أقمار (المكاني 

  . وسیلة فعالة لتحدید المناطق المعرضة للغرق عند حدوث الفیضانات المفاجئة
 

  أھداف الرسالة
  

تھدف الرسالة بصفة عامة الي تقییم استخدام منتجات االستشعار عن بعد و البیانات الحقلیة 
ة لألرض مثل رطوبة التربة والطبوغرافیا في لتقدیر المطر المتساقط وتقدیر الخصائص الطبیعی

أما األھداف التفصیلیة للرسالة . محاولة للحصول علي مؤشرات رقمیة للفیضان المفاجئ
  :فتشمل

  
ومنتجات األقمار ) من المحطات المناخیة(ایجاد العالقة بین القیاسات األرضیة للمطر  .١

  .الصناعیة لالستشعار عن بعد
 

  . و المكانیة لألمطار باستخدام محطات القیاس األرضیةایجاد التغیرات الزمنیة .٢
 

  .دمج القیاسات األرضیة مع منتجات األقمار الصناعیة .٣
 

 Normalized Differenceاستخدام المؤشر الطبیعي الختالف الرطوبة  .٤
Wetness Index (NDWI)  مع المؤشر الطبوغرافي الختالف الرطوبة 

Topographic Wetness Index (TWI)یان التغیرات الزمنیة و المكانیة  لب
  .للمناطق الرطبة

 
استخدام القیاسات الحقلیة لرطوبة التربة لتقییم رطوبة التربة الناتجة من حسابات  .٥

   . ASCATأرصاد القمر الصناعي 
  

  المنھج العلمي
 

یحدث الفیضان المفاجئ كنتیجة لكال من معدل عالي للمطر و جریان سطحي قوي، واألخیر 
لي عدة عوامل تشمل التضاریس أو الطبوغرافیا و رطوبة و خصائص التربة و یعتمد ع

 . غطاءات األرض
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 بناءا علي جزء األشعة -یمكن تقسیم أرصاد المطر المقاسة بواسطة األقمار الصناعیة 
أرصاد تعتمد علي استخدام الضوء ) ١: ( الي قسمین أساسین- الكھرومغناطیسیة المستخدم 

أرصاد تعتمد علي استخدام األشعة ) ٢ (visible/infrared تحت الحمراء المرئي أو األشعة
 األقمار sensorsوتعتمد مستشعرات أو مجسات . microwave فالقصیرة أو المیكرووی

الصناعیة في تقدیر المطر الذي یصل الي سطح األرض علي معالجة قیاسات االشعاع الشمسي 
solar radiationوتعتمد . ن السحب و ذرات المطر و سطح األرض المتبعثر أو المنبعث م

طول (و األشعة المرئیة )  میكرومتر١٢ الي ١٠.٥طول موجي (أرصاد األشعة تحت الحمراء 
علي مبدأ أن السحب الباردة تنتج تساقط مطر أكبر من السحب )  میكرومتر٠.٧-٠.٤موجي 
رجة حرارة السحب عن وتفترض األشعة تحت الحمراء أن المطر سیحدث ان قلت د. الدافئة

أما طرق . قیمة معینة، بینما تعتمد األشعة المرئیة علي سمك السحاب وحجم الجزئیات والتوزیع
 أو سالبا activeفقد یكون موجبا ) ھرتز  جیجا٣٠٠-١تردد (استخدام أشعة المیكروویف 

passive ول ویقدم الجد. لرصد معلومات عن السحب و تساقط المطر بدقة و كفاءة أكبر
  :التالي مقارنة سریعة بین ھذه األسالیب و التقنیات

  

  
  

 Tropicalمن أمثلة األقمار الصناعیة المستخدمة في قیاسات المطر القمر الصناعي 
Rainfall Measuring Mission المعروف اختصارا باسم TRIMM 3B42 وھو قمر 

ویغطي . JAXAالیابانیة  ووكالة الفضاء NASAصناعي مشترك بین وكالة الفضاء األمریكیة 
 جنوبا، ویستخدم مجسات ٥٠ شماال و ٥٠ھذا القمر المنطقة المداریة ما بین دائرتي عرض 

والمنتج النھائي لھذا القمر الصناعي . للضوء المرئي و اأشعة المیكروویف السالبة و الموجبة
اسات المطر أما منتج قی.  درجة٠.٢٥ تبلغ spatial resolutionیكون بدرجة وضوح مكاني 

) MPEأو اختصارا  (Multi-sensor Precipitation Estimateمتعدد المستشعرات 
ولھذا المنتج درجة وضوح . Meteosatفھو ناتج من أرصاد الجیل الثاني من القمر الصناعي 

 spatial دقیقة و درجة وضوح مكاني ١٥ تبلغ temporal resolutionني زم
resolution یعد أسلوب .  كیلومترات٣ تبلغCMPRPH)  اختصارClimate 

Prediction Center (CPC) Morphing Method ( طریقة ینتج عنھا تقدیر المطر
علي المستوي العالمي من خالل دمج قیاسات متعددة األنواع من مجسات المیكروویف لألقمار 
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 ٨ي  ساعات عند وضوح مكان٣ دقیقة و ٣٠وتكون ھذه المنتجات بوضوح زمني . الصناعیة
تتعرض أرصاد األقمار الصناعیة بصفة عامة لعدة و.  درجة علي الترتیب٠.٢٥كیلومترات و 

ومن ثم فأن .  وأخطاء القیاس و الحسابorbit errorsمصادر لألخطاء مثل أخطاء المدارات 
ھذه األرصاد تحتاج لتصحیح ھذه األخطاء علي المستوي االقلیمي أو المحلي من خالل استخدام 

  . rain gauge stationsأو قیاسات حقلیة بیانات 
  

تؤثر الخصائص الھیدروجولوجیة للحوض المائي علي مدي حدوث و قوة الفیضان المفاجئ، 
ومن ثم فأن حساب و دراسة و تحلیل ھذه الخصائص ھام جدا في دراسات تقییم مخاطر 

ادالت حساب بعض من ھذه الخصائص المورفومتریة والجدول التالي یقدم مع. الفیضانات
  :لألحواض المائیة

  

  
 

  نتائج و توصیات الدراسة
  

  :یقدم الجدول التالي البیانات التي تم استخدامھا في الدراسة الحالیة
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لكال من  pre-processingوفي أولي مراحل الدراسة تم تنفیذ مرحلة ما قبل معالجة البیانات 
  :كما في الشكل التاليیة و بیانات األقمار الصناعیة البیانات األرض
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أما مرحلة تحدید المناطق المعرضة للفیضان المفاجئ فقد تكونت من عدة خطوات كما یوضح 

  :ن التالیینالشكل
  

  
 

  
 

حددت الدراسة المناطق المعرضة للفیضان المفاجئ من خالل تطبیق تقنیات االستشعار عن 
اطق التي یحدث عندھا تساقط مكثف للمطر وتتمیز برطوبة عالیة للتربة بعد، ووجد أنھا المن

  . ومیول قویة أو حادة في الطبوغرافیا مما یزید من الجریان الدینامیكي السطحي
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 المرجع

 
Bangira, T. (2013) Mapping of flash flood potential areas in the 

western Cape (South Africa) using remote sensing and in 
situ data, MSC thesis, Faculty of geo-information science 
and earth observation, University of Twente, The 
Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2013/msc/wrem/bangira.pdf 
 
_____________________________________________________  

  
  :اثار الفیضانو نمذجة دراسات أخري في مجال متابعة و تقییم 

  
Mohan, S. (2014) Development of vulnerability indices for flood 

damage estimation using remote sensing data in part of 
Bhagalpur, Bihar, MSC thesis, Faculty of geo-information 
science and earth observation, University of Twente, The 
Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/aes/mohan.pdf 
 
Mwania, J. (2014) Runoff modelling of the Mara river using satellite 

observed soil moisture and rainfall, MSC thesis, Faculty of 
geo-information science and earth observation, University of 
Twente, The Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/wrem/mwania.pdf 
 
Smith, G. (2010) Deriving spatial patterns of severe rainfall in 

southern Ontario from rain gauge and radar data, MSC 
thesis, Geography department, University of Waterloo, 
Canada. 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/5061 
 

تقدیر الجریان السطحي و مخاطره السیلیة في الحوض األعلى ) ٢٠١٠(النفیعي، ھیفاء دمحم 
 و نظم المعلومات لوادي عرنة شرق مكة المكرمة بوسائل االستشعار عن بعد

 رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة الجغرافیة،
  .العربیة السعودیة

 
http://www.4shared.com/office/854PFR88/____.html 
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بیق نظم المعلومات الجغرافیة في بناء قاعدة بیانات للخصائص تط) ٢٠١٠(عالجي، امنة أحمد 

 رسالة ماجستیر، قسم المورفومتریة و مدلوالتھا الھیدرولوجیة في حوض وادي یلملم،
  .الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

 
http://libback.uqu.edu.sa:81/ArcMateViewer/viewer.aspx?fl=futxt/1
1395.pdf 

  :وأیضا
http://www.4shared.com/office/-RspIatn/____.html 

  
 باستخدام نظم المعلومات وادي ملكان النمذجة االلیة لحوض )٢٠٠٨(نویر مسري الحربي، 

رسالة دراسة من منظور جیومورفولوجي، : الجغرافیة و نماذج االرتفاعات الرقمیة
  .ماجستیر، قسم الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

  
http://www.4shared.com/office/CLSBrCFh/____.html 
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  :خامسا
  
  
  
   بیئیةدراسات
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  ٢٤لدراسة رقم ا
  
   بأسلوب المنطق الزائفتطویر خرائط رقمیة للتربة

  
  مقدمة

  
تدخل بیانات التربة في العدید من التطبیقات الزراعیة و البیئیة وتطبیقات دراسة الموارد 

 أنھ في إالوتقلیدیا كانت بیانات التربة تمثل باستخدام الخرائط الورقیة المطبوعة، . الطبیعیة
 GISة بدأ االعتماد علي التقنیات الرقمیة و خاصة نظم المعلومات الجغرافیة االونة األخیر

ویمكن تعریف تطویر خرائط التربة الرقمیة . قواعد بیانات و خرائط رقمیة لمعلومات التربة
انشاء مجتمع من نظم المعلومات المكانیة للتربة من خالل نماذج رقمیة تضم التغیرات " بأنھ 

  ". ة ألنواع التربة وخصائصھا الزمنیة و المكانی
  

إلنشاء الطبقات المساحیة  (continues surfacesللحصول علي تمثیل سطحي متصل 
polygon layersمن األرصاد المقاسة عند بعض المواقع )  لبیانات اتربةdiscrete 

points فتوجد عدة أدوات ضمنیة لتطویر خرائط التربة الرقمیة مثل طریقة االنحدار 
regression و المنطق الزائف fuzzy logic ونماذج الشجرة tree models .  

  
یتطلب تطویر خرائط رقمیة للتربة الحصول علي تضاریس األرض من خالل نموذج ارتفاعات 
رقمیة ومؤشر النبات محسوبا من تحلیل مرئیات االستشعار عن بعد باإلضافة لتجمیع بیانات من 

عند جمع عینات بیانات التربة الیة علي تحلیل بعض القضایا تركز الدراسة الح. المسح الحقلي
االكتشاف والقیاس الضوئي  واستخدام بیانات تقنیة resolutionمثل تأثیر درجة الوضوح 

LiDARفي تطویر نموذج رقمي لخرائط التربة اعتمادا علي أسلوب المنطق الزائف .  
  

  أھداف الرسالة
  

 یتم تطبیقھ في sampling design اسلوب عینات یمف الدراسة بصفة اجمالیة الي تصمتھد
  :اسلوب المنطق الزائف عند تطویر الخرائط الرقمیة للتربة

  
دراسة العالقة بین حساسیة أسلوب جمع البیانات في طریقة المنطق الزائف ودرجة  .١

  .وضوح نموذج االرتفاعات الرقمیة
 

ستخدمة في اسلوب المنطق دراسة تأثیر اضافة مؤشر النبات في قاعدة البیانات الم .٢
  .الزائف

  
  المنھج العلمي

 
 للحصول علي تصنیف التربة fuzzy logicفي علم التربة یستخدم أسلوب المنطق الزائف 

soil classificationتحویل مجموعات األرصاد في المجال متعدد ) ١: ( من خالل مجالین
تطبیق نموذج ) ٢(، ) التاليالشكل ( الي مجموعات طبیعیةmultivariate spaceالمتغیرات 

Semantic Import (SI)للتعریفات المحددة للمجوعات بناءا علي الخبرة  . 
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 في تحدید مجموعات التربة من samplingھناك عدة عوامل تؤثر في طبیعة اختیار العینات 
یر خالل تطبیق المنطق الزائف، ویعد فھم ھذه المتغیرات أساسا لتحسین عملیة المسح وتطو

 DEMمن أھم ھذه المتغیرات درجة وضوح نموذج االرتفاعات الرقمیة . الخرائط للتربة
resolutionوالذي یستخدم في حساب و تقییم عوامل سطح األرض وتحلیل التضاریس  .

 متاحا high-resolutionوحدیثا أصبحت نماذج االرتفاعات الرقمیة عالیة الوضوح المكاني 
 Light Detection And االكتشاف والقیاس الضوئيیاسات تقنیة خاصة تلك المستنبطة من ق

Ranging (LiDAR) أیضا فأن .  متر٥-٢ والتي من الممكن أن تصل لدرجة وضوح مكاني
متغیرات النبات التي یمكن استنباطھا من مرئیات االستشعار عن بعد تحمل العدید من 

ت وأكثرھا استخداما المؤشر الطبیعي  ومن أشھر ھذه المؤشرا .المعلومات الھامة عن التربة
  . NDVI أو اختصارا Normalized Difference Vegetation Indexلفروقات النبات 

  
  نتائج و توصیات الدراسة

  
 متر، ١٠استخدمت الدراسة عدة أنواع من البیانات شملت نموذج ارتفاعات رقمیة بوضوح 

 SPOTیات القمر الصناعي ، مرئLiDARأرصاد تقنیة االكتشاف و القیاس الضوئي 
والشكل التالي یوضح . ، باإلضافة لبیانات حقلیة تم جمعھا بالمسح المیدانيلالستشعار عن بعد

  :خطوات تجمیع و تحلیل البیانات
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 متر من ١وفي أولي خطوات الدراسة تم استنباط نموذج ارتفاعات رقمیة بدرجة وضوح مكاني 
  :اسة في منطقة الدرLiDARقیاسات تقنیة 

  

  
  

 لعمل ArcGISولبیان تأثیر درجة وضوح نماذج االرتفاعات الرقمیة فقد تم استخدام برنامج 
 وأیضا من نموذج LiDAR متر من نموذج ٥٠، ٣٠، ٢٠، ١٠، ٥نماذج رقمیة بوضوح 

DEM متر١٠ تقلیدي بوضوح أساسي یبلغ :  
  

  
  

 land-surface parametersكما اشتقت الدراسة قیم خمسة من معامالت سطح األرض 
، انحناء plan curvature الطبیعي ء، االنحناslope، المیل elevationاالرتفاع : شملت

 topographic، باإلضافة للمؤشر الطبوغرافي للرطوبة profile curvatureالبروفایل 
wetness index :  
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  : كالتاليNDVIم حساب مؤشر تكما 

REDNIR

REDNIRNDVI 



  

  
 لألِشعة تحت الحمراء القریبة reflectanceدرجة االنعكاس یمثالن  NIR و NIRحیث 

 :واألشعة الحمراء علي التوالي
 

  
   

  :وتمثلت نتائج الدراسة في النقاط التالیة
  

تعد درجة وضوح نماذج االرتفاعات الرقمیة عامال مؤثرا في تطویر الخرائط الرقمیة  .١
  .للتربة

 
  . رقمیة الستنباط معامالت سطح األرض یعد أمرا حیویااختیار أفضل نموذج ارتفاعات  .٢

 
 ,NDVI عامال مؤثرا في تطویر خرائط التربة، فدمج كال من NDVIیعد مؤشر  .٣

DEMیعطي العدد األنسب للمجموعات في مرحلة التصمیم و العینات .  
 

 أفضل من النماذج LiDARتعد نماذج االرتفاعات الرقمیة عالیة الوضوح من تقنیة  .٤
  . لیدیة لالرتفاعات الرقمیة، حیث أنھا تقدم مستوي أكبر من المعلومات التفصیلیةالتق

  
  المرجع

 
Ren, Q. (2012) Fizzy logic-based digital soil mapping in the Laurel 

Creek conservation area, Waterloo, Ontario, MSC thesis, 
Department of geography, University of Waterloo, Canada. 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/6715/Ren_Q

ue.pdf;jsessionid=E2A4DA8F13FB5A7B61FD4FE66C39076
D?sequence=1 
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  : و الغطاء النباتيدراسات أخري في مجال الزراعة
  

معوقات التنمیة الزراعیة بمنطقة جازان، رسالة ماجستیر، قسم ) ٢٠١٢(أیوب، نوره ابراھیم 
  .الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

  
http://www.4shared.com/office/6qBX7K-t/___2012.html 

  
دراسة تطبیقیة : التحلیل الجغرافي للتغیر الزراعي في منطقة حائل) ٢٠١١( دمحم بكر آالءلبني، 

 رسالة ماجستیر، قسمباستخدام تقنیات االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافیة، 
  .الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة

  
http://www.4shared.com/office/ic4zDWym/___.html 

  
 المطر و الزراعة بالسھل الساحلي لشمال سیناء،) ٢٠١٠(المرسي، حسن المرسي بھجت 

  .رسالة ماجستیر، كلیة االداب، جامعة المنوفیة، المنوفیة، مصر
  

http://www.4shared.com/office/zElOvAjQ/____2010.html 
  

لنباتي في الخصائص الطبوغرافیة وتأثیرھا علي الغطاء ا) ٢٠١٠(حمادة، صفاء عبد الجلیل 
محافظة نابلس باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد، رسالة 

  .ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
  

http://www.4shared.com/office/_f_qvJd6/____.html 
  

 بمنطقة مكة المكرمة من عام وادي نعمانحوض الزراعة ب) ٢٠٠٨(البلوشي، شاھینة دمحم 
، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٢٠٠٦ الي ١٩٧٠

  .المملكة العربیة السعودیة
  

http://www.4shared.com/office/Cv8HF6NS/____.html 
  

 في منطقة الخلیل، أثر المناخ و السطح علي النبات الطبیعي) ٢٠٠٣(الحمامدة، فرج غنام 
  .رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین

  
http://www.4shared.com/office/tBfTp19y/______.html 

  
أثر الخصائص المطریة في توزیع الغطاء النباتي لألراضي ) ٢٠٠٢(غزیر، خدیجة أحمد 

الجبلیة في منطقة عسیر، رسالة دكتوراه، قسم الجغرافیا، جامعة الملك سعود، الریاض، 
  .المملكة العربیة السعودیة

  
http://www.4shared.com/office/EoeZd3R1/______.html 
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  ٢٤لدراسة رقم ا
  

  نظام معلومات جغرافي علي االنترنت لمتابعة تسرب البترول
  

  مقدمة
  

عادة ما تتعرض الموانئ الكبري و الشواطئ القریبة منھا من حدوث تسرب لناقالت الزیت 
تسرب في اثار ھذا الیتسبب و. لطبیعة الحركة المكثفة لعملیات الشحن و التفریغ) البترول(

وقد یكلف مالیین وأیضا عدة أضرار بیولوجیة و اقتصادیة و اجتماعیة، بحریة ضارة بالبیئیة ال
وتركز نظم خرائط الطوارئ الحالیة . الدوالرات في عملیات التنظیف ومتابعة اثاره و اضراره

وحدیثا توافرت عدة برامج و ادوات .  فقطsensitivity mappingعلي خرائط الحساسیة 
 بھدف ادارة البیانات و GISا علي نظم المعلومات الجغرافیة تقنیة لتخطیط التسرب اعتماد

وتشمل ھذه االدوات الحدیثة اكتشاف التسرب من خالل مرئیات . اظھار و عرض النتائج
 Shoreline Cleanup وأسلوب تقییم نظافة الشواطئ RADARSATاالقمار الصناعیة 

Assessment Technique أو اختصارا SCAT .الجھود لدمج كل ھذه ومن ثم فقد بدأت 
وفي ھذا االطار فأن نظم المعلومات الجغرافیة . الخرائط التقلیدیة للطوارئنظم التقنیات مع 

اطار مناسب لمثل ھذا الدمج، حیث أنھا تقدم  Internet GIS or WEB-GISعلي االنترنت 
لالستجابة لتسرب تتیح سرعة تجمیع و معالجة البیانات وتقدیمھا للمستفیدین بطریقة أكثر كفاءة 

  . الزیت
  

  أھداف الرسالة
  

 یجمع ما بین خرائط الحساسیة التقلیدیة و م مقترح لتطویر نظام طوارئ لتسربتقدی .١
  .اكتشاف التسرب بواسطة مرئیات االستشعار عن بعد و أسلوب تقییم نظافة الشواطئ

 
  .بناءا علي المقترح السابقتطویر نظام معلومات جغرافیة علي االنترنت  .٢

 
  .تقییم كفاءة استخدام و تطبیقات النظام في التطبیقات العملیة .٣

  
  المنھج العلمي

  
 بكثافة في عملیات ادارة تسرب الزیت، فعند حدوث GISتستخدم نظم المعلومات الجغرافیة 

فھذه التقنیة . التسرب یصبح من الضروري سرعة الوصول للخرائط و المعلومات المكانیة
 مصادر البیانات مثل مرئیات االستشعار عن بعد و الصور الجویة و تسمح بدمج عدة أنواع من

 المعتمدة web mappingوتعد خرائط االنترنت . sensitivity dataبیانات الحساسیة 
 اداة عالیة الكفاءة لغرض العرض السریع للمعلومات المكانیة للجھات Internet GISعلي 
وفي . في عرض ما لدي كال منھم من معلوماتیة، وھو ما یسمح أیضا بتشارك الجھات المعن

 الذي طورتھ ادارة الموارد الطبیعیة الكندیة في عام NAISMapھذا االطار فیعد تطبیق 
  :  أول تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة علي االنترنت١٩٩٤
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 openالبرامج مفتوحة المصدر : توجد مجموعتین من نظم المعلومات الجغرافیة علي االنترنت
sourceومن أمثلة المجموعة االولي برامج .  والبرامج التجاریةMapSever و 

MapGuide بینما تعد برامج ، Geomedia WebMap, ESRI ArcGIS Server,  
أحد  ArcGIS Serverوالشكل التالي یوضح مكونات . من أمثلة برامج المجموعة الثانیة

  : االنترنتأشھر تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة علي 
  

    
  

 Comprehensive Emergency Managementالمكثف ینقسم نظام ادارة الطوارئ 
system أو اختصارا CEMمنع الحدوث  :  الي دورة مكونة من أربعة مراحل زمنیة

mitigation or prevention االستعداد ، preparedness االستجابة ، response ، 
فمنع الحدوث یشمل األعمال التي یتم تنفیذھا قبل حدوث . recoveryو العالج أو االستعادة 

التسرب، بینما االستعداد یشمل تطویر االمكانیات التشغیلیة قبل حدوث التسرب بھدف المساعدة 
أما مرحلة االستجابة فتشمل األعمال التي یتم تنفیذھا مباشرة قبل و أثناء . في االستجابة السریعة

سرب، وتھدف مرحلة العالج أو االستعادة الي تقلیل تأثیر التسرب علي و مباشرة بعد حدوث الت
وتلعب نظم المعلومات الجغرافیة دورا . البیئة والتأكد أن مرحلة االستجابة قد تم تنفیذھا بكفاءة

  :مؤثرا في كل ھذه المراحل كما یبین الشكل التالي
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لتقنیة التي تحدد درجة الحساسیة  الوسیلة اsensitivity mappingتعد خرائط الحساسیة 
. للتأثر بالتسرب لكل منطقة مكانیة في بقعة جغرافیة محددة بناءا علي طبیعة البیئة بھذه المنطقة

وللوصول لسبل ادارة التسرب بكفاءة یجب أن تكون خرائط الحساسیة متاحة قبل حدوث 
ات في استراتیجیات التنظیف التسرب ذاتھ حتى یمكن تحدید أفضل سبل الحمایة و تحدید األولوی

ومن الممكن أیضا التعبیر عن خرائط الحساسیة بمصطلح اخر أال وھو درجة أو . و المكافحة
. ESI أو اختصارا Environmental Sensitivity Indexمقیاس الحساسیة البیئیة 

  :والشكل التالي یوضح كیفیة تطویر خرائط الحساسیة لتسرب الزیت
  

  
  

 في كندا في RADARSATم استخدام مرئیات االستشعار عن بعد الراداریة  یت٢٠٠٦منذ عام 
ویتم الحصول علي ھذه . مجال مراقبة التلوث بصفة عامة و مجال تسرب الزیت بصفة خاصة
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 ودمجھا مباشرة في نظام معلومات جغرافي بھدف near real-timeالمرئیات بصفة شبة انیة 
   .تحلیلھا و اكتشاف تسرب الزیت لحظیا

  
  نتائج و توصیات الدراسة

  
 ةالجغرافیطورت الدراسة نظام خرائط طوارئ لتسرب الزیت باالعتماد علي نظم المعلومات 

أو اختصارا  (Web-GIS Oil Spill Emergency Mapping systemعلي االنترنت 
OSEMS (ویتكون من جزأین) :موقع علي االنترنت یقدم للمستخدمین الوصول الي ) ١

  : وھذا النظام موجود في الرابط. التطبیق الفعلي لنظام خرائط التسرب) ٢(ت، التطبیقا
  

http://www.environment.uwaterloo.ca/u/ggomes/OilSpillApp/Oil 
Spill Emergency Mapping Systemt.html  
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  المرجع

 
Gomes, G. (2010) Development of an oil spill emergency mapping 

system using Internet GIS, MSC thesis, Geography 
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https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/5516/Gomes
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Jha, M. (2009) Development of laser fluorosensor data processing 
system and GIS tools for oil spill response, MSC thesis, 
Geomatics engineering department, University of Calgary, 
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  ٢٦لدراسة رقم ا
  

  باالستشعار عن بعدواألراضي لمسطحات المائیة السطحیة لحرارة القیاس درجة 
  

  مقدمة
 

تعد البحیرات مكونا اساسیا للمناخ علي المستوي المحلي و االقلیمي وتلعب نفس دور المحیطات 
لطاقة وتمثل درجة الحرارة السطحیة للبحیرات مؤشرا جیدا لتوازن ا. علي المستوي العالمي

   . علي سطح األرض
  

توجد عدة طرق لقیاس درجة الحرارة السطحیة للبحیرات مثل القیاسات الحقلیة واالعتماد علي 
وعادة فأن القیاسات الحقلیة خاصة للمسطحات . معالجة و نمذجة مرئیات األقمار الصناعیة

وفي . بدیال اقتصادیا جیداالمائیة الكبیرة تعد تحدیا، ومن ثم فأن تقنیات االستشعار عن بعد تقدم 
نفس السیاق فأن ممیزات مرئیات األقمار الصناعیة تنطبق أیضا علي درجات الحرارة السطحیة 

  . لألرض مقارنة باألرصاد األرضیة المقاسة عند المحطات المناخیة
  

  أھداف الرسالة
  

 ومقارنة  )FLake, CLIMoنموذجي (تقییم أداء نموذجین من نماذج البحیرات  .١
  . MODISئجھما مع القیم الناتجة من القمر الصناعي نتا

 
قیود استخدام النماذج الرقمیة و منتجات القمر الصناعي تحدید عدم الیقین و  .٢

MODIS .  
 

 مع ارصاد MODISمقارنة و تقییم درجة الحرارة السطحیة من القمر الصناعي  .٣
  .المحطات المناخیة لألرض و البحیرات في منطقة الدراسة

 
التغیرات الموسمیة و السنویة واألنماط المكانیة لدرجات حرارة البحیرات و تحلیل  .٤

  .االرض
  

  المنھج العلمي
  

 Lake Surfaceتؤثر عدة عناصر علي درجة الحرارة السطحیة للبحیرات 
Temperature (LST) وتأتي درجة حرارة الھواء وتغیراتھا الیومیة و الموسمیة علي رأس 

  وموقعھا الجغرافي بالنسبة لدوائر Lake Depthالي عمق البحیرة ھذه العناصر، باإلضافة 
  . Latitudinal Locationsالعرض 

  
 Moderate Resolution Imaging متوسط الوضوح المقیاس الموجيیوجد جھاز 

Spectrometer)  أو اختصاراMODIS ( علي األقمار الصناعیة االوروبیةTerra and 
Aqua ویقدم .  یوم٢-١ كیلومتر ویدور حول األرض كل ٧٠٥ في مدار یبلغ ارتفاعھ

MODIS مرئیات تمثل االنعكاس النھاري daylight reflectionاللیلي / واالنبعاث النھاري
day/night emission نطاق ٣٦ في bandsحیث ة من نطاقات األشعة الكھرومغناطیسی 

حمراء القریبة بینما باقي  في الضوء المرئي و األشعة تحت ال٢٦ و النطاق ١٩- ١النطاقات 
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تحدیدا فأن ).  متر١٥ الي ٣طول موجي من (النطاقات في األشعة تحت الحمراء الحراریة 
 یستشعر السحب ٢٦ تستخدم لتصنیف غطاءات األرض، بینما النطاق ١٩-١٦ و ٧- ٣النطاقات 

غالف  تستخدم لتصحیح تأثیرات ال٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٣، ٢٢، ٢٠الرقیقة والنطاقات الحراریة 
أما منتجات الجرارة السطحیة . الجوي واستعادة االنبعاث السطحي و درجات الحرارة السطحیة

 وھو البیانات Level 1B productمنتج المستوي األول ) ١: ( فتتعدد لتشملMODISمن 
 Level 2منتج المستوي الثاني ) ٢( كیلومتر، ١بخلیة یبلغ حجمھا أو درجة وضوحھا 

product منتج المستوي الثالث ) ٣(جیوفیزیائي لم یتم معالجتھ مكانیا،  وھو منتجLevel 3 
product فھو منتج فیزیائي تم معالجتھ مكانیا لیصبح في صورة خریطة شبكیة ذات مسقط 

فییتم الحصول علیھ ) المستخدم في الدراسة الحالیة (MOD11_12 LSTأما منتج . أفقي
لدرجات الحرارة السطحیة، وھو برنامج یقوم ) split-window LST( بتطبیق برنامج معین 

بتصحیح تأثیرات الغالف الجوي طبقا لطرق االمتصاص في نطاقات األشعة الحمراء 
 input تم استخدمھا مدخالت MODISوالجدول التالي یقدم عدة منتجات من . المجاورة

  :لبرنامج تقدیر درجات الحرارة السطحیة
  

  
  

 Canadianلمستخدمة في كندا النموذج الكندي للبحیرات و الثلوج من أشھر النماذج الرقمیة ا
Lake Ice Model)  المعروف اختصارا باسمCLIMo ( ونموذج بحیرات المیاه العذبة

Freshwater Lake)  أو اختصاراFlake(وھما المستخدمین في الدراسة الحالیة ، .  
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 وھو الذي یقدم درجة الحرارة MODIS من منتجات MOD/MYD11_12تم استخدام منتج 
 كیلومتر والذي یتم ١السطحیة للبحیرات علي مدار النھار و اللیل بدرجة وضوح مكاني 

 بواسطة وكالة ناسا األمریكیة وتحدیدا في MODIS من قنوات ٣٢ و ٣١معالجتھ من القناتین 
 NASA Land Processes Distributed Activeموقع مركز العملیات األرضیة 

Archive Center (LPDAAC) . وھذا المنتج یتمثل في خالیاpixels تحمل كال منھا قیم 
.  دقائق٥الحرارة واالنبعاث، والمنتج یتم انتاجھ یومیا علي مستوي العالم و بفترة زمنیة تبلغ 

ئج  عند مقارنتھا بنتاMODISلنتائج ) ٢٠١٢-٢٠٠٢للفترة (والشكل التالي یقدم مقارنة 
 والمبنیة علي بیانات حقلیة من عدة محطات مناخیة CLIMo, and FLakeنموذجي 

  : أرضیة
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  المرجع
 

Pour, H. (2011) On the use of MODIS for lake and land surface 
temperature investigations in the region of Great Bear lake 
and Great Slave lake, N.W.T., MSC thesis, Geography 
department, University of Waterloo, Canada.  
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  :أخريمناخیة دراسات 

  
خصائص درجة الحرارة في مدینة مكة المكرمة و المشاعر ) ٢٠١٣(علي، سامي صالح ثابت 

رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، كلیة العلوم دراسة في المناخ الحضري، : المقدسة
  .دیةاالجتماعیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعو

  
http://www.4shared.com/rar/5MkJv2hQ/_____.html 

 
:  الحرارة في الضفة الغربیةاتدرجالتحلیل الجغرافي ل) ٢٠١٢(أبو اللیل، دمحم دمحم زكریا 

ماجستیر، قسم الجغرافیا، دراسة تطبیقیة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة 
  .كلیة االداب، الجامعة االسالمیة، قطاع غزة، فلسطین

  
http://www.4shared.com/office/yRdnqEYO/____.html 

  
 في ساحل مصر الذبذبات المناخیة و اثارھا علي البیئة) ٢٠١٠(علي، عبد الناصر رشاش 

الشمالي الغربي باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد، رسالة 
  .دكتوراه، قسم الجغرافیا، كلیة االداب، جامعة طنطا، مصر

  
http://www.4shared.com/office/RDJX9Clu/_____2010.html 

  
االداریة، رسالة  في منطقة مكة المكرمة مناخخصائص ال) ٢٠٠٥(الرحیلي، أمینة عطا هللا 

ماجستیر، قسم الجغرافیا، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  .المملكة العربیة السعودیة

  
http://www.4shared.com/office/xcRWhyRg/_____2005.html 

  
Almisnid, A. (2005) Climate change and water use for irrigation: A 

case study in the Gassim area of Saudi Arabia, PhD 
dissertation, School of development studies, University of 
East Angila, UK. 

 
http://www.4shared.com/office/LdIL_COu/____.html 
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  ٢٧لدراسة رقم ا
  

  نمذجة و اعداد خرائط تلوث الھواء
  

  مقدمة
 

في عالمنا الصناعي المتطور بسرعة فتوجد عدة عوامل تؤثر علي البیئة وتتسبب في اثار 
فالغالف الجوي المتلوث یؤثر علي صحة االنسان . ضارة، ومن تھم ھذه العوامل تلوث الھواء

 أولو  O3ثات الھواء عدة عناصر منھا االوزون وتشمل ملو. وعلي جودة الحیاة في حد ذاتھا
 عالقةوالجزئیات ال SO2و ثاني اكسید الفضة  NOx سید النتروجیناكأو COاكسید الكربون 

Particular Matter (PM) ،  وھي تختلف في تأثیرھا باختالف المكان و المصدر و الفصل
من المجاالت العلمیة  air pollution modellingویعد مجال نمذجة تلوث الھواء . والسنة
  . یتم التركیز علیھا حالیا في الدراسات االكادیمیة ألھمیتھ الشدیدةالتي 

  
  أھداف الرسالة

  
یتمثل الھدف الرئیسي للدراسة في نمذجة و اعداد خرائط لتلوث الھواء بتطبیق أسلوب االحصاء 

  :ھداف التفصیلیة االتيوتشمل األ. الزمان بدمج عدة مصادر للبیانات- الجغرافي في المكان
  

 بین االرصاد الحقلیة للملوثات  spatial correlationدراسة االرتباط المكاني  .١
  .واالرتفاع و غطاءات األرض

 
 بین القیاسات الحقلیة والمصادر temporal correlationدراسة االرتباط الزمني  .٢

  .األخرى
 

  .دمج األرصاد متعددة الوضوح المكاني و مختلفة الجودة .٣
 

الجزئیات العالقة التي قطرھا یبلغ  (PM10انشاء خریطة لملوثات الجزئیات المادیة  .٤
  .  لمنطقة الدراسة)  میكرومتر أو أقل١٠

  
  المنھج العلمي

  
 ھو فرع من االحصاء التطبیقي مختص باالستنباط  geostatisticsاالحصاء الجغرافي 

ات متعددة وعادة ما یتكامل مع ، ولھ تطبیقات في تخصصspatial interpolationالمكاني 
فالمتغیرات المكانیة تتسم بالتغیر .  لیحسن من جودة اعداد الخرائطتقنیات المعلومات الجغرافیة

في المكان و الزمان، ومن ثم فأن فھم طبیعة ھذه التغیرات عند موقع محدد و في زمن محدد 
الممكن أن ندرس و نحلل و نتنبأ ومن . یعطي امكانیة التنبؤ باألحداث في بقعة جغرافیة محددة

- الجیوسالیب االبتلوث الھواء وتوزیعاتھ ونقوم عمل خرائط لھ من خالل االعتماد علي 
  .  بمساعدة البیانات الحقلیة و بیانات االستشعار عن بعد و نماذج الغالف الجوياالحصائیة

  
  :ت التالیةتتعدد طرق االحصاء الجغرافي بكثرة، ومنھا علي سبیل المثال التحلیال
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  : الممثل بالمعادلة التالیةspatial correlationالترابط المكاني 

  
  

  : كما في المعادلة التالیةcorrelation-temporal autoالترابط الذاتي الزمني 
  

  
  

  : ومنھا النموذج التاليtemporal covariances-spatioالزماني -نماذج التباین المكاني
  

  
  

  لدراسةنتائج و توصیات ا
  

) PM10متوسطات یومیة لملوثات ( محطة أرصاد ٥٨٠استخدمت الدراسة بیانات مناخیة من 
أیضا استخدمت الدراسة نموذج .  في وسط أوروبا٢٠١٠ الي ٢٠٠٨علي مدار الفترة من 

 ٥ والذي تتراوح درجة وضوحھ المكاني بین ETOPO5 من نوع DEMارتفاعات رقمیة 
 درجة لباقي مناطق العالم التي ال تتوافر لھا ١لیابان و أسترالیا، و دقائق ألوروبا و أمریكا وا

كما استخدمت الدراسة .  كیلومترات١٠×١٠بیانات تفصیلیة، أي أن حجم الخلیة تقریبا یبلغ 
استخدامات األرض المطورة من قبل وكالة البیئة األوروبیة من مرئیات /خریطة غطاءات

  . Spot4/5, and IRSاالستشعار عن بعد ألقمار 
  

المعالجة األولیة للبیانات و دمجھا معا، : تكونت مراحل الدراسة من ثالثة مراحل أساسیة
أما الخطوات التفصیلیة فیوضحھا . النمذجة المكانیة و الزمانیة، اعداد خرائط تلوث الھواء

  :الشكل التالي
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  :وشملت المرحلة األولي الخطوات المبینة بالشكل التالي
  

  
  

 R, ArcGIS, Excel:  وھيsoftwareمدت الدراسة علي استخدام ثالثة برامج اعت
ویوضح الجدول التالي الوظائف األساسیة التي تم تطبیقھا لكل برنامج من ھذه البرامج في تنفیذ 

  :الدراسة
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  ٢٨لدراسة رقم ا
  

  من مرئیات االستشعار عن بعدالبحیرات استنباط مؤشرات جودة میاه 
  

  مقدمة
 

لحموالت ترسیب عالیة ومعادن ثقیلة مترسبة مما ) داخل األراضي(تتعرض البحیرات الداخلیة 
وفي البلدان النامیة . ومن ثم یتسبب في عدة مشكالت بیئیة و صحیة یقلل بشدة من جودة میاھھا

مثل مرئیات القمر (فقد تمت عدة دراسات عن استخدام االستشعار عن بعد ) ثل أثیوبیام(
في مجال تقدیر تركیز الرسوبیات، إال أن تطبیقات االستشعار عن بعد ) MODISالصناعي 

وكما ھو معروف فأن االدارة المتكاملة .  في مجال جودة المیاه مازالت قلیلة في مثل ھذه البلدان
ومن ھنا فان تطبیق مرئیات .  العذبة تتطلب المراقبة المستمرة و تقدیر جودة المیاهلنظم المیاه

االستشعار عن بعد واالستعانة بالبیانات او القیاسات الحقلیة یقدم وسیلة فعالة ودقیقة إلدارة 
 . المیاه

 
  أھداف الرسالة

  
  للحصول علي مؤشرات جودة المیاهHydrosatتطویر النموذج الھیدرولوجي  .١

  ). بحیرة تانا بأثیوبیا( لمنطقة الدراسة ٨- مرئیات القمر الصناعي الندساتباستخدام
 

  .٨-تطویر طریقة لتصحیح الغالف الجوي لمرئیات الندسات .٢
  

  
  

  المنھج العلمي
  

 یوم ١٦ لیصور األرض كل ٢٠١٣ فبرایر ١١ في ٨-تم اطالق القمر الصناعي الندسات
حامال جھازي استشعار أو مجسین )  أیام٨بفرق حوالي  ٧- مختلفا عن مرور القمر الندسات(
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 و مستشعر Operational Land Imager (OLI)من نوع مصور األرض التشغیلي 
ویقوم مستشعر . Thermal Infrared Sensor (TIRS)األشعة تحت الحمراء الحراریة 

OLI قریبة،  نطاقات تغطي الضوء المرئي، األشعة تحت الحمراء ال٩ بتصویر األرض في
وتم اضافة نطاقین جدیدین وھما نطاق األزرق العمیق . واألشعة تحت الحمراء القصیرة

deep-blue band و نطاق اكتشاف السحب الرقیقة ) ١النطاق رقم ( للمیاه الساحلیةcirrus 
cloud detection band)  وتبلغ درجة الوضوح المكانیة للنطاقات الثمانیة ).٩النطاق رقم

بلغ درجة وضوحھ ت ) panchromatic bandأحادي اللون (نما النطاق التاسع  متر، بی٣٠
  : متر كما في الجدول التالي١٥المكانیة 

  

  
  

  : فیوضحھا الجدول التالي٨-أما خصائص منتجات الندسات
  

  
  

درجة العكورة، الجزئیات ( حساب قیم مؤشرات جودة المیاه ٨-ویمكن بمعالجة مرئیات الندسات
  :كما یوضح الشكل التالي)  مواد الكلورید العضویة المذابة لكلوروفیل، و تركیزالعالقة، ا
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

، ٢٠١٣ سبتمبر ٢٦، ٢٠ ١٠، ٩ فوق منطقة الدراسة في أیام ٨-مر القمر الصناعي الندسات
م عمل ومن ثم فقد ت. ٢٠١٣ سبتمبر ١٨ فوق البحیرة في ٧- كما مر القمر الصناعي الندسات

 نقطة، و تم ٧٩القیاسات الحقلیة في ھذه األیام الخمسة حیث تم جمع عینات من میاه البحیرة من 
 ١١:٣٠ الي ٩:٤٥وتمت ھذه القیاسات الحقلیة في الفترة من . GPSرصد احداثیاتھم بأجھزة 

  .  صباحا تقریبا١٠:٥٠صباحا حیث أن القمر الندسات یمر أعلي المنطقة في الساعة 
  

  :  تحلیل ھذه العینات في المعمل للحصول علي قیمثم تم
  

   turbidityدرجة العكورة  -
   Suspended Particulate Matter (SPM)الجزئیات العالقة  -
   Chlorophyllالكلوروفیل  -
 Coloured Dissolved Organic مواد الكلورید العضویة المذابة  تركیز -

Matter (CDOM) concentration . 
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المعد أساسا الستنباط مؤشرات جودة المیاه  (Hydrosat يتطویر النموذج الھیدرولوجكما تم 
  . ٨-لیتوافق مع مرئیات القمر الندسات) ٧-  للقمر الندساتLandsat-ETMمن مرئیات 

  
 والمؤشرات من القیاسات الحقلیة في منطقة الدراسة غیر ٨-كانت نتائج المؤشرات من الندسات

 وربما یرجع السبب الرئیسي لقلة عدد العینات الحقلیة التي تم جمعھا في متوافقة بدرجة كبیرة،
ومن ثم توصي الدراسة بجمع عدد أكبر من . منطقة بحیرة تانا وھي أكبر بحیرات أثیوبیا

للحصول علي من ھذا القمر الصناعي الحدیث العینات الحقلیة إلعادة معایرة المرئیات الفضائیة 
  .نتائج أدق و أفضل

  
  رجعالم

 
Danbara, T. (2014) Deriving water quality indicators of lake Tana, 

Ethiopia, from LANDSAT-8, MSC thesis, Faculty of geo-
information science and earth observation, University of 
Twente, The Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/wrem/danbara.pdf 
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  ٢٩لدراسة رقم ا
  

  استنباط مؤشرات بیئیة و صحیة للعدالة البیئیة
  

  مقدمة
 

تحقیق المعادلة العادلة أو علي  حث ھو مفھوم یenvironmental justiceالعدالة البیئیة 
المتساویة بین كل الناس من كل األعراق والمستویات الثقافیة و المادیة بالنسبة للقوانین و 

أي أن ھذا المفھوم یسعى لتحقیق أن الفئات الضعیفة و المھمشة . لبیئیة االسیاسات و القرارات
وعادة ما تتمثل أھم أسباب عدم . في المجتمع لن تتعرض لتحمل اثار المخاطر البیئیة الضارة

، وبالتالي فأن الطبقة و الجنس و العرق و العدالة البیئیة في الجذور الثقافیة للتركیب المجتمعي
  . ة السیاسیة تعد أھم مسببات عدم العدالة البیئیةعدم الوعي والقو

 
مع تزاید معدالت نمو المدن ومعدالت النمو السكاني فأن البیئیة تواجھ مشكالت متعددة مثل 

لكن ھناك عدم تساوي أو عدالة في . توافر المیاه والبنیة التحتیة وتملح األراضي و التصحر
في الوالیات المتحدة األمریكیة و أوروبا فقد أخذت و. المشاركة في كل ھذه المشكالت البیئیة

 أن الدول النامیة إالقضیة العدالة البیئیة في التوسع من خالل جھود منظمات المجتمع المدني، 
  . التوصل لحلول لھذه القضیةمازالت تحاول 

  
  أھداف الرسالة

 
ثامندور بدولة مدینة كا(تحدید القضایا الصحیة و البیئیة الھامة في منطقة الدراسة  .١

  ).نیبال
 

  .تطویر مؤشرات مناسبة لقیاس العدالة المكانیة في البیئیة و الصحة .٢
 

  .تقییم عدم العدالة البیئیة و الصحیة .٣
  

  المنھج العلمي
  

تعد العدالة البیئیة الھدف الذي تسعى الیھ كل المجتمعات بحیث أن الناس م جمیع األعراق و 
عند تطویر و سن القوانین و ) عدلالأو ب(لتھم بتساوي األلوان و مستویات الدخل یتم معام

وتھدف العدالة البیئیة الي الحمایة من عدم التجانس . القواعد والسیاسات البیئیة
disproportionate بأنھ عندما " عدم التجانس"عباء، ویمكن تعریف األفوائد و ال عند توزیع

عین عند مقارنتھا بقیمة مرجعیة مثل القیمة تكون قیمة تأثیر البیئیة و الصحة أكبر في مجتمع م
  . المناظرة لمجتمع محیط بھذا المجتمع المستھدف

  
 environmental justiceطورت وكالة البیئیة األمریكیة بعض مؤشرات العدالة البیئیة 

indicatorsوالشكل التالي یوضح .  والتي یمكن استخدامھا لتقدیر و قیاس عدم العدالة البیئیة
  :ر الذي یحكم عملیة تقییم العدالة البیئیةاالطا
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

ما قبل العمل المیداني، العمل المیداني، ما بعد : تكونت مراحل تنفیذ الدراسة من ثالثة مراحل
خبراء في من خالل ) االستبیان(شملت أولي المراحل اعداد اسئلة المقابلة . العمل المیداني

أما في المرحلة . الصحة و البیئة، باإلضافة لتحدید حجم العینة المطلوبة و مواقع المسح المیداني
الثانیة فقد تم جمع البیانات سواء من الموظفین الحكومیین باإلضافة لعمل المقابالت الشخصیة 

  :جمعھاوتكونت اخر مراحل الدراسة من تحلیل البیانات التي تم . للعینة المستھدفة
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أو (التحلیل بین األحیاء ) ١: (أما مرحلة التحلیل فقد تمت من خالل ثالثة خطوات أو مستویات
االجتماعیة المختلفة داخل نفس المنطقة -التحلیل بین الفئات االقتصادیة) ٢(المتجاورة، ) المناطق

  :لي كامل منطقة الدراسةاالجتماعیة المختلفة ع-التحلیل بین الفئات االقتصادیة) ٣(أو الحي، 
  

  
 

 ، األول domainsتم وضع مؤشرات عدم العدالة البیئیة من خالل التعامل مع ثالثة سیاقات 
والجدول التالیة تحدد . ھو تلوث الھواء والثاني ھو التلوث الضجیجي والثالث ھو تلوث المیاه

  :ثةالمؤشرات التي تم التعامل معھا في كل سیاق من ھذه السیاقات الثال
  



                                                       استنباط مؤشرات بیئیة و صحیة للعدالة البیئیة ٢٩الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

____________________________________________________ __________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
١٦٠

  
  

  
  

  
ومن تحلیل نتائج المؤشرات األساسیة تم استنباط مؤشرات تفصیلیة أخري كما في الجداول 

  :التالیة
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  المرجع
 
Maharjan, B. (2014) Development of environmental and health 

indicators related yo inequalities and assessing 
environmental justice in Kathmandu, Nepal, MSC thesis, 
Faculty of geo-information science and earth observation, 
University of Twente, The Netherlands. 

 
 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/upm/maharjan.pdf 
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١٦٢

  ٣٠لدراسة رقم ا
  

  النمذجة المكانیة ألضرار مرض المالریا
  

  مقدمة
 

، یعد مرض المالریا من أكثر األمراض التي تھدد الدول المداریة جنوب الصحراء بقارة أفریقیا
ومن ثم فأن النمذجة المكانیة النتشار ھذا المرض تعد من أھم األنشطة . مثل دولة رواندا

  . ه الدولالصحیة و البیئیة لحكومات ھذ
 

  أھداف الرسالة
 

مدینة روھانا (تحدید مواطن بعوضة المالریا وتمثیلھا علي الخرائط لمنطقة الدراسة  .١
  ).بدولة رواندا

 
  .تحدید مواقع انتشار و تفشي مرض المالریا وتمثیلھا علي الخرائط .٢

 
  .تحدید العوامل المؤثرة في انتشار مرض المالریا .٣

 
  .لمالریاتحدید مقاییس التحكم في مرض ا .٤

 
  المنھج العلمي

  
تساعد نمذجة المالریا في وصف األنماط المكانیة الحالیة للمرض وفھم العوامل المسببة لھ ومن 

وتعتمد النمذجة المكانیة للمالریا علي عدة عوامل بیئیة مثل درجة . ثم التنبؤ بحالتھ المستقبلیة
وتوجد عدة . صة االرتفاعات خاالحرارة و المطر والرطوبة، باإلضافة لعوامل التضاریس

أنشطة بشریة تؤثر في انتشار المالریا مثل الزراعة والصناعة وبعض السلوكیات مثل الھجرة 
  . وأیضا تطور مستوي مكافحة المرض

  
تتكون عملیة نمذجة المالریا من الطرق االحصائیة التقلیدیة و الطرق االحصائیة المكانیة لدمج 

. معلومات ذات مصداقیة و دقة تساعد في مكافحة المرضنتائجھما في محاولة للوصول ل
 و نمذجة التوزیع النوعي regression modelsنماذج االنحدار : وتشمل الطرق االحصائیة

Species Distribution Modelling (SDM) وتحلیل البقع الساخنة Hot Spot 
Analysis .  العوامل البیئیة، : نظمأما اطار دراسة انتشار مرض المالریا فیتكون من خمسة

دورة حیاة البعوضة، دورة حیاة طفیلیات المالریا، الخصائص السكانیة واالجتماعیة، مقاییس 
  :مكافحة المالریا
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

  :شملت البیانات المستخدمة في الدراسة
  

  . تم رسمھا من صور جویةخریطة استخدامات األراضي -
  .بیانات سكانیة -
  .اقتصادیةبیانات  -
  .بیانات االصابة بالماالریا -
  .قاعدة بیانات جغرافیة توضح الحدود االداریة و مصادر المیاه -
  .مقابالت شخصیة میدانیة -

  

  
 

  :وفي المرحلة الثانیة تم دمج كافة البیانات في اطار تكاملي واحد كالتالي
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  :أما مرحلة تحلیل البیانات فقد شملت الخطوات التالیة
  

  
  

  المرجع
 
Tuyishimire, J. (2013) Spatial modelling of malaria risk factors in 

Ruhuha sector, Rwanda, MSC thesis, Faculty of geo-
information science and earth observation, University of 
Twente, The Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/nrm/tuyishimire.pdf 
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  : و الخدمات الصحیةدراسات أخري في مجال الصحة

  
التخطیط المكاني للخدمات الصحیة في محافظة سلفیت باستخدام نظم ) ٢٠١٣(أقرع، ھبة دمحم 

  .المعلومات الجغرافیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
http://www.4shared.com/office/KGrWxDRA/___.html 

  
األمراض و الخدمات الصحیة في محافظة نابلس، رسالة ماجستیر، ) ٢٠١٢(صبرة، رنا أمین 

  .جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین
http://www.4shared.com/office/KGrWxDRA/___.html 

  
وضواحیھا التخطیط المكاني للخدمات الصحیة في مدینة طولكرم ) ٢٠٠٩(استیتة، سلیم أحمد 

رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، ، باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة 
  .نابلس، فلسطین

http://www.4shared.com/office/3QsHVT6G/_______.html 
  

التخطیط المكاني للخدمات الصحیة في منطقة ضواحي القدس ) ٢٠٠٩(أحمد، سامر حاتم 
الشرقیة باستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح 

  .الوطنیة، نابلس، فلسطین
http://www.4shared.com/office/3UC0ytp7/___.html 

  
كفاءة التوزیع المكاني لمراكز الصحة العامة في مدینة الفلوجة ) ٢٠٠٩(الكبیسي، أحمد دمحم 

یة االداب، باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، كل
  .جامعة األنبار، العراق

http://www.4shared.com/office/ctakK6eU/_____.html 
  

Achu, D. (2008) Application of GIS in temporal and spatial analysis 
of dengue fever outbreak: Case of Rio de Janerio, Brazil, 
MSC thesis, Department of computer and information 
science, University of Linkopings, Sweden. 

http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:210116/FULLTEXT01.pdf 
 
Muhammad, H. (2006) GIS-based study of probable causes of 

increase in cancer incidences in Iraq after gulf war 1991, 
MSC thesis, Department of computer and information 
science, University of Linkopings, Sweden. 

http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:22292/FULLTEXT01.pdf 
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  :اسادس
  
  
  

  في التنمیة و التخطیط دراسات
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١٦٧

  ٣١لدراسة رقم ا
  

  التحلیل المكاني لمواقع الجریمة
  

  مقدمة
 

تعد الجرائم في المدن من أكبر المشكالت التي تواجھ معظم المجتمعات فھي تھدد جودة الحیاة و 
كما أن . تحد من األنشطة وتجعل الناس یشعرون وھم في منازلھم كما لو كانوا داخل السجون

قتصادیا و نفسیا سواء للمجتمعات ولقوى الشرطة وللمنظمات للجرائم تكلفة عالیة اجتماعیا و ا
ومن ھنا فأن التحلیل المكاني للبقع الساخنة لحدوث الجرائم داخل مدینة . االجتماعیة ولألفراد

  . یعد أمرا بالغ األھمیة لكثیر من الجھات
 

  أھداف الرسالة
 

  .تحدید البقع الساخنة لحدوث الجرائم وتحلیلھا مكانیا .١
 

 . عوامل مخاطر الجرائم وتحلیلھا مكانیاتحدید  .٢
 

 .تطبیق النتائج في اطار تخطیط تطبیق القانون .٣
 

  المنھج العلمي
  

) أو تقاطع( العلم الناتج عن تكامل environmental criminologyیعد علم الجریمة البیئیة 
اني للجریمة كعلوم الجریمة و االجتماع و الجغرافیا، ویركز في الدرجة االولي علي التوزیع الم

وكانت بدایات علم الجریمة البیئیة في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر . و المجرمین
 وھما أول من قام بعمل خرائط لجرائم Guerry and Queteltالمیالدي علي ید العالمین 

، ووجدا أن التوزیع المكاني لھذه الجرائم لیس توزیعا العنف و جرائم التعدي علي الملكیات
  . نتظمام
 

 ھو وسیلة علمیة للتحلیل المكاني الذي یظھر التجمعات cluster analysisتحلیل التجمع 
 بالمقارنة high risk أو المناطق التي یوجد بھا مخاطر عالیة spatial clustersالمكانیة 

 spatial cluster analysisویمكن تطبیق تحلیل التجمعات المكانیة . بالمناطق المحیطة بھا
التي یوجد عندھا معدالت عالیة لظاھرة معینة وذلك ) أو النقاط(ي أي مجال لتحدید المناطق ف

ویكثر تطبیق ھذا التحلیل في مجاالت البیئة و االقتصاد و . بھدف فھم طبیعة توزیع ھذه الظاھرة
  . وعلوم أخري كثیرة االثار

  
فطرق . و المحلیة) و االجمالیةأ(العالمیة : یمكن تقسیم طرق تحلیل التجمع الي قسمین رئیسین

النزعة المتوسطة  تقیس global clustering methods  أو اجمالیاتحلیل التجمع عالمیا
كنھا ال توضح الموقع المحدد أو أھمیة لرفض االحتمال األصلي للتوزیع العشوائي بھا، للبیانات ل

 حیث Moran's Iوران ومن أمثلة ھذه الطرق العالمیة طریقة تحلیل م. المفردةالتجمعات 
والشكل التالي یقدم مثاال لتطبیق تحلیل . ١+ و ١-تكون النتائج مقاسة علي مقیاس ستراوح بین 

 في مدینة موران االجمالي في حساب و توزیع المعدل العدواني للمخدرات لكل ألف نسمة
  :تورنتو الكندیة
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 تعالج local clustering methodsوعلي الجانب االخر فأن طرق تحلیل التجمع المحلیة 
مجموعة فرعیة من البیانات العالمیة بھدف تحدید التجمعات الفرعیة أو المناطق المتجاورة التي 

  :)التي تم تطبیقھا في الدراسة (ومن أمثلة ھذه الطرق المحلیة. تظھر مخاطر أعلي
  

تالي أنظر الشكل ال ()SSSأو  (spatial scan statisticتحلیل المسح المكاني  .١
  :)لنفس بیانات الشكل السابق

  
 spatial scan statistic withتحلیل المسح المكاني مع االمتداد غیر الفراغي   .٢

non-Euclidean contiguity ) أوSSS-contiguity(:  

  
أو  (Flexibly shaped scan spasticتحلیل المسح المكاني المرن الشكل  .٣

FSS( :   



                                                                         التحلیل المكاني لمواقع الجریمة ٣١الدراسة رقم 
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
  جمعة دمحم داود. دراسات تطبیقیة في الجیوماتكس                                                                    د

 
١٦٩

 
  :  Local Moran's Iتحلیل موران المحلي  .٤

  
  

 فتتعدد أیضا و منھا spatial regression modellingأما طرق نمذجة االنحدار المكاني 
 :علي سبیل المثال

  
 Ordinary least squaresاالنحدار الخطي البسیط ألقل مجموع مربعات  .١

linear regression   
 

  :نماذج االنحدار المكاني و تشمل .٢
 

   Spatial error regression modelنموذج خطأ االنحدار المكاني  -
 

 Spatial lag dependant regressionنموذج اعتماد االنحدار المكاني  -
model 

   
 Spatial lag independent regressionنموذج عدم اعتماد االنحدار المكاني  -

model   
  

  نتائج و توصیات الدراسة
 

كاني لعدة أنواع من الجرائم في مدینة قامت الرسالة بدراسة الخصائص االحصائیة و التوزیع الم
  :تورنتو الكندیة و شملت

  جرائم االعتداء علي الملكیات -
  جرائم السطو -
  جرائم تدمیر الممتلكات -
  جرائم سرقة الدراجات الناریة -
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  جرائم الخطف باستخدام الدراجات الناریة -
  ):كما في الجدول و الشكل التالیین(جرائم السرقة  -

  

  
  

  
 

  المرجع
 
Quick, M. (2013) Exploring crime in Toronto, Ontario with 

applications for law enforcement planning: Geographic 
analysis of hot spots and risk factors for expressive and 
acquisitive crimes, MSC thesis, Department of environmental 
studies and planning, Waterloo university, Canada. 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/7331/Quick_
Matthew.pdf?sequence=1 
 

  :مجالنفس الدراسات أخري في 
 

Lockyer-Cotter, J. (2013) Web GIS tools for crime mapping in 
Toronto, MSC thesis, Department of environmental studies 
and planning, Waterloo university, Canada. 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/7900/Lockye
r-Cotter_James.pdf?sequence=1 
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  ٣٢لدراسة رقم ا
  

  تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في تخطیط المواصالت العامة
  

  مقدمة
 

تقدم المواصالت العامة خدمة مجتمعیة ھامة من خالل تقلیل التلوث و المشاكل المروریة 
ومع انخفاض االستثمار في مجال  . ولتقدیم وسیلة مواصالت لمن ال یمتلكون سیارات خاصة

العامة فأن مخططي ھذه الشبكات یجب أن یستخدموا أحدث التقنیات العلمیة نظم المواصالت 
 . لضمان الوصول الي أفضل النتائج و أقصي استفادة ممكنة من ھذه النظم

 
  أھداف الرسالة

  
یتمثل الھدف الرئیسي للدراسة في تطویر أسلوب مكاني لتخطیط المواصالت العامة باستخدام 

.  یحسن من عملیات التخطیط و اتخاذ القرار في ھذا المجالGISنظم المعلومات الجغرافیة 
وتقدم الطریقة الجدیدة مجموعة من األدوات لتقییم االثار المتوقعة لتغییر الخدمة علي 
المستخدمین الحالین و المستھدفین من ھذه الخدمة وذلك بھدف المساعدة في اتخاذ قرار تغییر 

. استخدام المواصالت العامة وأیضا تعظیم االستفادة منھاالخدمة بحیث یؤدي الي تقلیل معوقات 
وعلي وجھ الخصوص فأن الدراسة تركز علي ثالثة قضایا في مجال تخطیط المواصالت 

  :العامة وھي
 

من المعروف أن شبكة :  transfer penaltiesقیاس غرامات االنتقال او التحویل  -
المدینة بأكملھا بمسارات من جمیع المواصالت العامة في أي مدینة ال یمكنھا تغطیة 

ومن ثم فعادة ما یطلب من الراكب تغییر وسیلة االنتقال . النقاط تصل الي جمیع النقاط
عند نقاط أو محطات محددة لكي یستقل خط مسار اخر یمكنھ من الوصول لنقطة الھدف 

 أن وقد یتطلب ھذا التغییر أن ینتظر الراكب بعض الوقت في الشارع أو. المطلوبة
بالنسبة (وھذا یزید من زمن الرحلة . یسیر مسافة قصیرة لیمكنھ أن یستقل المسار االخر

وأیضا یقلل من مصداقیة المواصالت العامة، وھذا التأثیر السلبي ھو ما یطلق ) للراكب
  ".  غرامات التأخیر"علیھ مصطلح 

 
-parcelتطویر طریقة لحساب تكلفة وسیلة الوصول علي مستوي قطعة األرض  -

level  : مثل غرامات التأخیر فأن الزمن الذي یستغرقھ الراكب للوصول الي أقرب
 یكون أیضا عامال ھاما في مصداقیة و access timeمحطة للمواصالت العامة 

  . كفاءة تخطیط شبكة المواصالت العامة
 

بؤ وھو ما یعرف باسم التن: مسارتغییر في الالركوب لبدائل كل أو حجم تقدیر عالقة  -
 والذي یعد أیضا من العوامل الھامة في عملیة ridership forecastبحجم الركوب 

  . تخطیط شبكات المواصالت العامة
  

وحیث أن وجھة نظر شركات المواصالت العامة تختلف عن وجھة نظر مستخدمي المواصالت 
لثالثة السابقة من العامة فأن الدراسة تحاول أن تغطي الفجوة بین كال وجھتي النظر في القضایا ا

  :  كما یتضح من الجدول التاليGISخالل تطویر أدوات 
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  المنھج العلمي
  

نماذج المجال أو : تمثل نظم المعلومات الجغرافیة العالم الحقیقي من خالل صورتین أو طریقتین
 مثل االرتفاعات و درجات الحرارة، نماذج متقطعة أو البیانات rasterالبیانات الشبكیة 

وكجزء من النماذج المتقطعة .  التي تمثل أھداف مكانیة متقطعة أو منفصلةvectorمتجھھ ال
 یتم تنظیمھا كمجموعة من الخطوط المتصلة التي تكون معا networksفأن نماذج الشبكات 

نظام یمكن من خاللھ أن یتدفق مصدر معین، مثل شبكات الطرق أو شبكات الخدمات كالمیاه و 
  :الصرف الصحي
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تحلیل الشبكات الملحقة بالبرنامج ) أو امتداد( مع أدوات Arc GISاستخدمت الدراسة برنامج 
Network Analyst extension . وعادة في نظم المعلومات الجغرافیة فأن تطبیقات

 االولي تتعلق بخطوط المسارات datasets وجود قاعدتین بیانات شبكات المواصالت تتطلب
transit routesثانیة بنقاط محطات التوقف   و الtransit stop.  وداخل قاعدة بیانات

 أي النقاط junctions أي الخطوط، نقاط االلتقاء edgesالحواف : الشبكة توجد ثالثة عناصر
  : turnsو العقد، الدورانات 

  

  
   

وعند انشاء قاعدة بیانات الشبكة فیجب تطبیق ضمان وجود الترابط أو التواصل 
connectivity بمعني ان االھداف المختلفة تتشارك في نفس الرأس . بھذه الشبكةvertex 

فلكي یوجد ترابط بین ظاھرات الخطوط و ظاھرات النقاط فیجب ان یتشاركا في نفس الرأس او 
 networkویتم ھذا من خالل ما یعرف باسم تنظیف الشبكة . نفس نقطة نھایة الخط

cleaning مثل استخدام اداة التقاطع intersect في برنامج Arc Map .  
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

 جدیدة لتساعد في تخطیط شبكات المواصالت GISطورت الدراسة ثالثة وسائل أو أدوات 
  :العامة

  
  : أداة تحلیل عملیات االنتقال- ١
  

  
  : أداة تحلیل سھولة الوصول- ٢
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  : أداة تخطیط المسارات- ٣
  

 المرجع
  

Springate, E. (2011) GIS tools to improve the transit planning 
process, Department of planning, Waterloo university, 
Canada. 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/6447/Spring
ate_Erica.pdf?sequence=1 
 

  :تخطیط الطرق  مجالدراسات أخري في
  

Keshkamat, S. (2011) The road less travelled: Scale in the 
assessment and planning of highways, PhD dissertation, 
University of Twente, The Netherlands. 
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  ٣٣لدراسة رقم ا
  

   بالطائراتاالستشعار عن بعدمن بیانات  للسیارات االلیةتخطیط مسارات 
  

  مقدمة
 

 في السنوات القلیلة autonomous vehiclesتزاید االھتمام بتطویر السیارات االلیة 
الماضیة خاصة بعد أن أثبتت التجارب األولیة أن ھذا النوع من السیارات الذكیة الیة القیادة 

كنھا اتباع قواعد المرور تماما و تفادي العقبات الثابتة علي الطرق و أیضا التفاعل مع یم
ومع أن أجھزة االستشعار و البرامج الحدیثة في ھذه السیارات . السیارات األخرى المتحركة

یمكنھا التعامل مع أیة مواقف تحدث في حدود عدة مئات من األمتار من موقع السیارة االلیة، إال 
.  نظم السیارات االلیة مازالت تحتاج بیانات خارجیة لكي تتمكن من تكوین صورة عامة أكبرأن

كما أن معظم تطبیقات السیارات االلیة تعتمد علي وجود بیانات دقیقة عن كل الطرق الممكن 
المرور بھا في المنطقة التي ستعمل بھا ھذه السیارات، مما یقلل من كفاءة استخدامات ھذه 

ویتمثل أحد حلول ھذه المشكلة . ت في المناطق التي ال تتوافر بھا ھذه المعلومات المسبقةالسیارا
سواء الصور  (aerial remote sensing في استخدام بیانات االستشعار عن بعد بالطائرات

  . في تحدید المسارات الممكنة بطریقة شبة آلیة) LiDARالجویة أو مرئیات تقنیة 
 

  أھداف الرسالة
  

مرئیات االستشعار عن بعد تقنیات و بیانات لكیفیة استخدام ) أو تنفیذیة(ر وسائل تطبیقیة تطوی
  . بالطائرات في تحدید مسارات سیر السیارات االلیة

 
  المنھج العلمي

  
المعروفة  (Light Detection And Rangingتعد تقنیة التحسس و القیاس الضوئي 

 active remote عن بعد الموجب أو االیجابي أحد نظم االستشعار) LiDARاختصارا باسم 
sensingوكان .  الذي یستخدم اللیزر في قیاس المسافة الي األھداف من خالل قیاس الزمن

من اولي تطبیقات ھذه التقنیة عمل مسح طبوغرافي لتضاریس سطح القمر باستخدام المركبة 
ولیس األقمار  (aerial LiDARأما استخدام التقنیة من خالل الطائرات . الفضائیة أبوللو

فأصبح مطبقا في عدد كبیر من المجاالت مثل المساحة الطبوغرافیة و المساحة ) الصناعیة
 غلي مبدأ قیاس المسافات LiDARوتعتمد نظم تقنیة . البحریة لقیاس األعماق و ادارة الغابات

حساب المسافة من باللیزر حیث یتم اطالق شعاع اللیزر ویتم قیاس زمن الرحلة ومنھ یمكن 
وعادة ما یتم استخدام . الي نقطة الھدف المرصود) سواء في طائرة أو في قمر صناعي(الجھاز 

من خالل جھاز استقبال في نفس الطائرة أو القمر  (GPSتقنیة النظام العالمي لتحدید المواقع 
  . للحصول علي االحداثیات لحظة بلحظة) الصناعي

  
 ھو تحدید مسار ھدف متحرك بناءا علي تحدید أنسب path planningتخطیط المسارات 

وھناك . path length أو طول المسار path costقیمة لعنصر معین قد یكون تكلفة المسار 
  : وھماGISأسلوبین رئیسین لعمل تخطیط المسار باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 

  
تحدید  : Network-based path planningتخطیط المسار اعتمادا علي شبكة  -

 اعتمادا علي شبكة تمثل العالم الحقیقي، وعادة ما shortest pathأقصر مسار 
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المناسب سیتم من مجموعة ) أو المسار(یستخدم ھذا األسلوب عندما یكون اختیار الحل 
وھذا األسلوب تم تطویره في نھایة الخمسینات من القرن . من المسارات المحددة فعال

 .  منذ منتصف الثمانیناتGISموجودا داخل معظم برامج العشرین و أصبح 
ویختلف ھذا  : Grid-based path planningتخطیط المسار اعتمادا علي الخلیة  -

فھنا یتم تمثیل . األسلوب عن سابقھ في عدم وجود مسارات محددة مسبقا لالختیار منھا
كلفة للحركة من التضاریس من خالل شبكة من الخالیا حیث كل خلیھ لھا قیمة أو ت

 بعد جمع قیم التكلفة least-cost pathخاللھا، ویكون أفضل مسار ھو األقل تكلفة 
  . لكل خلیة یتكون منھا المسار

  
 أكثر طرق أسلوب accumulated cost surfaceیعد أسلوب سطح التكلفة المتجمعة 

أولي ھذه . GISتخطیط المسار اعتمادا علي الخلیة من حیث الممیزات عند تطبیقھ داخل 
 حیث یمكن استنباط شبكة سطح التكلفة rasterالممیزات أنھ یعتمد علي البیانات الشبكیة 

raster cost بأدوات بسیطة من أدوات جبر الخرائط map algebra كما أن عناصر ،
 یمكن حسابھا بسھولة من نماذج االرتفاعات الرقمیة raster cost parametersالتكلفة 
DEM والشكل التالي یقدم مثاال . األقمار الصناعیة أو تصنیفات غطاءات األرض ومرئیات

 cost في انشاء خریطة التكلفة vectorبسیطا الستخدام بیانات االرتفاعات و بیانات متجھھ 
map :  

  

  
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

ة الذكیة لجامعة تم تطبیق األسلوب المقترح في تحدید مسارات السیارات االلیة باستخدام السیار
  :فیرجینیا 
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 تشمل مستشعر المالحة بالقصور الذاتي sensorsوالسیارة مجھزة بعدة مستشعرات 
Inertial Navigation System (INS) وجھاز GPS وعدة مستشعرات LiDAR 

  . باإلضافة لمجموعة من مستشعرات اللیزر الكتشاف العقبات و تفادیھا
 

باإلضافة  بوصة، ٣بوضوح مكاني یبلغ لمنطقة الدراسة تم استخدام صورة جویة ملونة 
 علي طول مدار المسح اللیزري و بوضوح  قدم٣ بوضوح مكاني یبلغ LiDARألرصاد تقنیة 

. الطرقاعتمد تطویر نموذج التكلفة علي عنصرین وھما المیول و .  قدم ما بین خطوط المسح٧
  :فة لكل فئة منھم كما في الجدول التاليأما المیول فقد تم تقسیمھا الي فئات تم تحدید تكل

  

  
  

. علي كل طریق ممكن ، وتم حساب التكلفة لكل طریق) ٢٠حوالي (ثم تم تحدید بعض النقاط 
. ثم باستخدام نموذج االرتفاعات الرقمیة تم تحدید العقبات التي یجب علي السیارة االلیة تفادیھا

 من خالل ضرب التكلفة cost surfaceوفي الخطوة األخیرة تم حساب سطح التكلفة 
 وإضافة الناتج الي road cost factor في معامل تكلفة الطریق base costاألساسیة 

وباستخدام ھذا السطح المستنبط تم البدء في عملیة تحدید أفضل مسار . تكلفة تفادي العقبات
) أو نقطة االنطالقأول المسار (بتطبیق أسلوب سطح التكلفة المتجمعة بدءا من نقطة البدایة 

  . destination pointوحتى الوصول لنقطة الھدف 
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  ٣٤لدراسة رقم ا
  

   باللیزرأعمال مساحة السكك الحدیدیة
  

  مقدمة
 

تقلیدیا تتم أعمال المساحة لخطوط السكك الحدیدیة أما باستخدام أجھزة یدویة أو باستخدام 
حدیثا تم ابتكار احدي  . track recording vehicles (TRV)مركبات تسجیل المسار 

وتقدم دقة عالیة و متابعة ) GRP 5000مودیل (مركبات تسجیل المسار التي تعمل باللیزر 
  . القیاسات المساحیة اثناء العمل التنفیذي للمسارات

 
  أھداف الرسالة

 
 في تنفیذ العمل المساحي إلنشاء و GRP 5000شرح و تقییم اداء نظام المسح اللیزري الجدید 

  .صیانة مسارات خطوط السكك الحدیدیة
  

  
  

  المنھج العلمي
  

 السویسریة حلوال Amberg Technologies من شركة GRP systemتعد أجھزة 
بناءا علي (وتوجد ثالثة أنواع من ھذه األجھزة . متكاملة ألعمال مساحة السكك الحدیدیة

. لكن أي نوع یتم تركیبھ علي منصة تتكون من تروللي متحرك) امكانیات و مواصفات كل نوع
التروللي :  أجزاء٣ویتكون من أكثرھا امكانیات،  ھو أحدث المودیالت الثالثة و ٥٠٠٠المودیل 

لیزر رصد قطاعات عرضیة الجھاز ویمكن ل. و الماسح اللیزري و وحدة الكمبیوتر و التحكم
 سنتیمتر عند ٢×٢ یبلغ resolutionكما یمكنھ الوصول الي وضوح مكاني  ، متر٢٥كل 

 برصده اما بجھاز محطة شاملة يتروللویتم تحدید احداثیات ال. ساعة/ كیلومتر٤الحركة بسرعة 
  . او بالجي بي أس) توتال استاشن(
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

  :لتقییم دقة قیاسات الجھاز الجدید تم انشاء شبكة ثوابت أرضیة بمنطقة الدراسة 
  

  
  

وبمقارنة نتائج االحداثیات الناتجة من المسح اللیزري و االحداثیات من شبكة التحكم أمكن 
  : مللیمتر١٠.٦استنباط أم االنحراف المعیاري المتوسط لقیاسات الجھاز الجدید یبلغ 
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  : مللیمترات ٤.٨فبلغت ) نقاط المسار ذاتھ(أما دقة احداثیات التوجیھ 
  

  
  

 المرجع
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  ٣٥لدراسة رقم ا
  

  في نمذجة شبكات توزیع الكھرباء نظم المعلومات الجغرافیة تطبیقات
  

  مقدمة
 

تقلیدیا ما یتم استخدام برامج متخصصة في أعمال تحلیل نظم الطاقة، وھي برامج ناجحة في 
 attribute أن ھناك معلومات غیر مكانیة إال. الخ...حسابات وتحلیل التدفق وتحلیل الدوائر 

dataوھي غالبا ما  یحتاجھا المھندس في عدد من التطبیقات و الحسابات في مجال تخصصھ ،
ومن ثم فأن تطبیق نظم المعلومات . databasesتكون مخزنة في قواعد بیانات منفصلة 

وھنا .  یسمح للمستخدم االستفادة من كال نوعي البیانات في اطار تكاملي واحدGISالجغرافیة 
 والبرامج الھندسیة المتخصصة سیكون تقدما تقنیا مفیدا في مجال GISامح فأن التكامل بین بر

  .power systemsنظم الطاقة 
 

 
 

  أھداف الرسالة
 

  .امتداد التحلیل المكاني وعرض امكانیاتھ و فوائده في مجال نظم الطاقة .١
 

  .  في تحلیل نظم الطاقةGISتطبیق منتجات  .٢
 

  .نات االساسیة المطلوبة في تحلیل تدفق األحمال یمكنھ مد المستخدم بالبیاGISبیان أن  .٣
 

  .عرض و استعالم نتائج تحلیل تدفق األحمال في اطار خرائطي .٤
 

  . والبرامج الھندسیة المتخصصة في مجال نظم الطاقةGISدراسة تدفق المعلومات بین  .٥
  

  المنھج العلمي
  

. لھندسیة المتخصصة والبرامج اGISتوجد عدة طرق أو وسائل لعمل التكامل ما بین برامج 
 لیكون أداة أو امتداد  ArcFM برنامج Miner & Minerفعلي سبیل المثال فقد طورت شركة 

extension یعمل داخل برنامج GISوھذه األداة تقدم حلوال أو أدوات مخصصة إلدارة .  ذاتھ
 GIS حیث یمكن استخراج البیانات من utility system managementنظم الخدمات 

أما في مجال نظم الطاقة ). XMLمن خالل تطبیق (مھا الي برنامج التحلیل المتخصص وتقدی
 المتخصص في تحلیل شبكات توزیع الكھرباء والذي PSS/Enginesبالتحدید فھناك برنامج 
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 Visual Basicباستخدام أي لغة من لغات البرمجة خاصة لغة ) أو تحمیلھ(یمكن استدعائھ 
  . ESRI ArcGISالتي تدعمھا كل منتجات 

  
  نتائج و توصیات الدراسة

  
وھو برنامج متخصص   DistributionSys 4.01في المرحلة األولي تم استخدام برنامج 

 من جامعة Dr. Alexis Martinez del Solفي تحلیل شبكات توزیع الكھرباء طوره 
Guadalajaraوالبرنامج یسمح بنمذجة مكونات شبكة التوزیع وإجراء التحلیالت .   بالمكسیك

 وقدرات load flowالالزمة المطلوبة للحساب الھندسیة القیاسیة مثل حساب تدفق األحمال 
  .transformer loadabilityالمحوالت 

 

 
 

ھربائي من خالل  لنمذجة نفس نظام التوزیع الكArc GISوفي المرحلة الثانیة تم استخدام 
  :الخطوات التالیة

  

  
  

، ثم تم رسم )باستخدام صور جویة(وتمت تلك المرحلة بدایة بترقیم عقد الشبكة في طبقة جدیدة 
 attributeوفي الخطوة الثانیة تم استدعاء البیانات غیر المكانیة . خطوط الشبكة بین ھذه العقد

data الطبقة من خالل استخدام رقم العقد  للشبكة من ملفات االكسل الي قاعدة بیانات
node_IDالموحد في كالھما :  
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 للشبكة وأیضا تم بناء شبكة ھندسیة geo-databaseثم تم بناء قاعدة بیانات مكانیة 
geometric networkلھا :  

  

  
  

  
  

 GIS للشبكة داخل display & queryومن ثم فقد تم تطبیق أدوات العرض و االستعالم 
كما تم عمل بعض الحسابات . نیات التي ال تتوافر في البرامج الھندسیة المتخصصةوھي االمكا

مثل حساب فاقد الكھرباء ) Field Calculatorباستخدام أمر ( GISداخل قاعدة بیانات 
accumulated real power loss  وحساب النسبة المئویة النخفاض الفولت

percentage voltage drop :  
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  ٣٦لدراسة رقم ا
  

   أسطح المنازلمن  الطاقة المتجددةتولیدفي  نظم المعلومات الجغرافیة تطبیقات
  

  مقدمة
 

مثل طاقة الریاح و طاقة االشعاع (یتجھ العالم االن الي استخدام مصادر الطاقة المتجددة 
 معدالت لمعالجة التقص المتوقع في طاقة البترول األحفوري و أیضا لتقلیل) الخ... الشمسي 

وتتعدد المقاییس التي یمكن عندھا تولید الطاقة من ھذه المصادر . انبعاث الغازات الضارة للبیئیة
 إال. )لمحافظة أو منطقة اداریة (أو محلي) لدولة(المتجددة أو النظیفة سواء علي مستوي اقلیمي 

أصبح أیضا ) نةلحي من أحیاء مدی(أن الحصول علي الطاقة المتجددة علي المستوي المجتمعي 
ة التقنیة لتولید الطاقة علي أسطح دد من الدول من خالل تركیب االجھزمتاحا للتطبیق في ع

ویتطلب ھذا التطبیق تجمیع و تحلیل البیانات المكانیة و غیر . المنازل و المباني الحكومیة
 . المكانیة للوصول الي أفضل المواقع لتركیب ھذه االجھزة

 
  أھداف الرسالة

  
منطقة أو حي (ة العرض و الطلب في مجال الطاقة لمنطقة الدراسة دراس .١

Springburn بمدینة Glasgow.(  
 

  .دراسة االثار االقتصادیة لتولید الطاقة من المصادر المتجددة لمنطقة الدراسة .٢
 

 وبرنامج الجوجل ایرث كأدوات لجمع و GISاستخدام نظم المعلومات الجغرافیة  .٣
  لوضع اطار لتحدید أفضل أماكن تولید الطاقة المتجددةتحلیل البیانات المكانیة

أجھزة االشعاع الشمسي الحراري، الخالیا الضوئیة لإلشعاع الشمسي، : باستخدام
 .مولدات طاقة الریاح، أجھزة الطاقة الحیویة

 
  .تطویر خرائط و قواعد بیانات رقمیة للطاقة الممكن تولیدھا من المصادر المتجددة .٤

  
  المنھج العلمي

  
تتكامل نظم المعلومات الجغرافیة مع متطلبات البحث عن أفضل مواقع تولید الطاقة من 

 من ممیزات في جمع و تحلیل البیانات المكانیة و غیر GISالمصادر المتجددة لما تتضمنھ 
ففي الوالیات المتحدة األمریكیة ومع أزمة الطاقة . المكانیة بطریقة أكثر كفاءة و دقة و سرعة

 في السبعینات من القرن العشرین المیالدي تم انشاء معھد بحوث الطاقة الشمسیة الشدیدة
Solar Energy Research Institute والذي تحول الحقا الي المعمل القومي للطاقة 

والشكل التالي . National Renewable Energy Laboratory (NREL)المتجددة 
لیده من طاقة الریاح في والیة اندیانا  لما یمكن توNRELیوضح مثال لخریطة أنتجھا 

  :األمریكیة
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 األلمانیة تم عمل Onsabruckوفي مجال التنبؤ بإمكانیات تولید الطاقة الشمسیة في مدینة 
للحصول علي مباني المدینة ل عمل مسح لیزري بالطائرة لSun-Areaمشروع تحت اسم 

ل و زاویة سقوط أشعة الشمس علي معلومات كل مبني مثل مساحة السطح و االرتفاع و ظال
 سنتیمتر في قیاس سطح و ارتفاع ١٥ومع أنھا طریقة جیدة و أعطت دقة في حدود . المبني

  . أنھا مكلفة اقتصادیة ویمكن االستعاضة عنھا ببرنامج الجوجل ایرثإالالمباني، 
  

  نتائج و توصیات الدراسة
  

  : الشكل التاليتكونت خطوات تنفیذ الدراسة من الخطوات المبینة في
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  : تم تنفیذ الخطوات التالیة-  تجمیع البیانات -ففي المرحلة االولي 
  

  
 

و في اولي مراحل تحلیل البیانات تم اعداد خریطة رقمیة للمباني في منطقة الدراسة، ومنھا تم 
 أمتار وتكون خالیة من ظالل االشجار و المنشئات ٦اختیار المباني التي یزید ارتفاعھا عن 

اما بالنسبة لتولید طاقة . ومن ثم تم حساب مساحة سطح كل مبني من ھذه المباني. التي حولھا
 متر من الطرق الرئیسیة و ٥٠٠الریاح فقد تم اختیار االراضي الفضاء التي تبعد علي االقل 

 لھذه المواقع المختارة سواء المباني او االراضي GISوتم تطویر قاعدة بیانات . المباني
 التي یمكن تركیبھا علي كل PV panelوتال ذلك خطوة حساب عدد الخالیا الشمسیة . الفضاء

 وات ١٦٥ بقسمة مساحة سطح المبني علي مساحة الخلیة الشمسیة القیاسیة لتولید مبني وذلك
أما الطاقة االجمالیة الممكن الحصول علیھا من كل مبني من ھذه المباني فقد تم . من الطاقة

حسابھا بضرب عدد الخالیا الموجودة علي سطح كل مبني في قیمة الطاقة الممكن الحصول 
  . 165W PV panelالقیاسیة علیھا من ھذه الخلیة 

  
وللحصول علي أنسب مواقع أو أنسب المباني لتركیب خالیا تولید الطاقة الشمسیة فقد تم وضع 

  :القیود التالیة
  

  .المباني ذات األسطح المائلة غیر مناسبة لتركیب الخالیا الشمسیة -
  .االمباني المعرضة لظالل األشجار و المنشئات القریبة لن تكون مناسبة أیض -
  . متر مربع٩اختیار المباني التي تزید مساحة السطح بھا عن  -
  .اختیار االسطح المواجھة لناحیة الجنوب -
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ومن ثم فقد أمكن تطویر خریطة توضح انسب المباني لتركیب خالیا تولید الطاقة الشمسیة في 
  :من كل مبنيمنطقة الدراسة بعد تصنیف ھذه المباني طبقا لقدرات الطاقة الممكن تولیدھا 

  

  
  

  :وكذلك خریطة انسب مواقع تولید طاقة الریاح بمنطقة الدراسة
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  ٣٧لدراسة رقم ا
  

  الحصاد المائيفي  نظم المعلومات الجغرافیة تطبیقات
  

  مقدمة
  

و فیزیائیة تنفذ أو كیمائیة أي عملیة مورفولوجیة أ ھو water harvestingالحصاد المائي 
علي االرض من اجل االستفادة من میاه االمطار سواء بطریقة مباشرة عن طریق تمكین التربة 

ممكن من میاه االمطار الساقطة علیھا و تخفیف سرعة الجریان الزائد من تخزین اكبر قدر 
 او بطریقة غیر مباشرة وذلك بتجمیع میاه الجریان السطحي في منطقة تصریف و ،علیھا

یلي للمحاصیل الزراعیة او م الري التكألغراضتخزین غیر معرضة لالنجراف و استخدامھا 
  . للشرب

  
مة سدود الحصاد المائي أحد تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة یعد اختیار أنسب المواقع إلقا

 التي أضحت من أكثر تطبیقات نظم المعلومات multi-criteria GISمتعددة المعاییر 
  . الجغرافیة انتشارا لوضع حلول علمیة لمشكالت بیئیة و ھندسیة لخدمة المجتمع

  
  أھداف الرسالة

  
 من نماذج االرتفاعات الرقمیة ةوتوماتیكیتحدید أودیة و أحواض الصرف بطریقة أ .١

  .باستخدام التحلیالت المكانیة بنظم المعلومات الجغرافیة
 

منطقة القصیم بالمملكة العربیة (تقییم الوضع الحالي الستخدام المیاه في منطقة الدراسة  .٢
  ).السعودیة

 
 المالئمة اقتراح أفضل الوسائل لحصاد میاه األمطار مع تقدیم نموذج مقترح للمواقع .٣

  ،للحصاد المائي
 

انتاج خریطة للمواقع المثلي و الجیدة للحصاد المائي وتحدید المناطق المناسبة لسدود  .٤
  .التخزین

  
  المنھج العلمي

  
غرافیة امكانیة كبري في استخدامھا لبناء نماذج خرائطیة رقمیة جأتاحت نظم المعلومات ال

تطلب اتخاذ قرار سریع و حاسم و صحیح في تساعد كثیرا في حل العدید من المعضالت التي ت
ومن ھنا توفر لمتخذي القرار وسیلة تمكن من االرتقاء بالتخطیط و رفع مستوي . الوقت ذاتھ

  . الخدمات المقدمة و تقلیل التكلفة الالزمة لذلك
  

 في مجال الحصاد المائي و انشاء سدود التخزین ال توجد معاییر ثابتة في جمیع الدول، انما لكل
 والجدول التالي یبین بعضا من ھذه المعاییر. دولة معاییرھا الخاصة طبقا لظروفھا و أوضاعا

  :خاصة المعاییر الجغرافیة
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أیضا توجد عدة معاییر أخري بخالف المعاییر المكانیة أو الجغرافیة مثل المعاییر االنشائیة و 
  . التكالیف و المعاییر االجتماعیة و االقتصادیة

  
   و توصیات الدراسةنتائج

  
  : منالبیانات المستخدمة في الدراسةتكونت 

  
  :  وانقسمت الي نوعین:spatial data البیانات المكانیة .١

  
 من نوع DEMنموذج االرتفاعات الرقمیة : rasterبیانات شبكیة  -

SRTM3 .  
  

مواقع المدن و التجمعات السكنیة، الطرق، وشملت : vectorبیانات خطیة  -
  . ة، أنواع التربة، استخدامات االراضي، الوحدات الجیولوجیةمجاري األودی

  
 تصنیف أنواع التربة، تصنیف استخدامات :attribute dataالبیانات غیر المكانیة  .٢

  .الخ.... االراضي، أسماء الطرق 
  

اعتمد تنفیذ الدراسة علي تطبیق كل معیار من معاییر أفضل مواقع الحصاد المائي وإنتاج 
، ثم جمع ھذه المعاییر كلھا )في صورة شبكیة( لھذا المعیار suitability mapة خریطة مالئم
 إلنتاج خریطة المالئمة االجمالیة Arc GIS في برنامج raster calculatorباستخدام أداة 

فعلي سبیل المثال فأن معیار التكوینات الجیولوجیة و درجات المالئمة یظھر . لمنطقة الدراسة
  :في الجدول التالي
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 الي النوع shapefileوبتحویل الخریطة الجیولوجیة الرقمیة لمنطقة الدراسة من النوع الخطي 
الئمة لكل نوع من أنواع التراكیب الجیولوجیة أمكن مع تحدید درجة الم rasterالشبكي 

  :الحصول علي خریطة توضح درجات المالئمة في منطقة الدراسة بناءا علي ھذا المعیار
  

  
  

  :وفي معیار مكاني اخر فأن تصنیف المیول و درجات المالئمة لھا كانت كالتالي
  

  
  

لحصول علي خریطة المالئمة التالیة وباستنباط المیول من نموذج االرتفاعات الرقمیة أمكن ا
  :لمعیار المیول في منطقة الدراسة
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  :أما درجات وخریطة المالئمة لمعیار مجاري األودیة فكانت كالتالي
  

  
  

  
  

وفي الخطوة األخیرة تم دمج جمیع المعاییر . وھكذا لباقي المعاییر التسعة التي اعتمدتھا الدراسة
  :لمالئمة النھائي ألفضل مواقع الحصاد المائيللحصول علي خریطة أو نموذج ا
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 المرجع
  

استخدام تقنیة االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافیة ) ٢٠١٤(الدعدي، ماجدة عبد هللا 
لدراسة الحصاد المائي لمیاه السیول في منطقة القصیم، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، 

  .المملكة العربیة السعودیةجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
  

http://www.4shared.com/office/-BoouCw6ce/______.html 
 

  :دراسات أخري في نفس المجال
  

Hameed, H. (2013) Water harvesting in Erbil governorate, 
Kurdistan region, Iraq: Detection of suitable sites using 
geographic information systems and remote sensing, MSC 
thesis, Department of physical geography and ecosystems 
science, Lund university, Sweden. 

 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3
737025&fileOId=3737039 
 
Munyao, J. (2010) Use of satellite products to assess water 

harvesting potential in remote areas of Africa: A case study 
of Unguja island, Zanzibar, MSC thesis, Department of geo-
information science and earth observation, University of 
Twente, The Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2010/msc/wrem/munyao.pdf 
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  ٣٨لدراسة رقم ا
  

  تحید أنسب مواقع مكبات النفایاتفي  نظم المعلومات الجغرافیة تطبیقات
  

  مقدمة
  

مع تزاید سكان المدن و ارتفاع مستوي المعیشة والتقدم الحضاري و التطور الصناعي و 
الزراعي تزایدت النفایات كما ونوعا مما جعل ادارة النفایات من االمور الحیویة للمحافظة علي 

ویتم التخلص من الجزء األكبر من النفایات الخطرة بطریقة الدفن . الصحة و السالمة العامة
وتخضع عملیة اختیار موقع مكب النفایات لعدة . الصحي خاصة في أغلب الدول العربیة

ومن ثم فأن ھذا التطبیق . اعتبارات أو شروط بیئیة و صحیة و ھندسیة و اجتماعیة و اقتصادیة
 مثلھ مثل multi-criteria GISقات نظم المعلومات الجغرافیة متعددة المعاییر یعد من تطبی

  . اختیار أنسب مواقع الحصاد المائي في الدراسة السابقة
  

  أھداف الرسالة
 

في المدینة المنورة علي ساكنھا أفضل (تحدید درجة مالئمة الموقع الحالي لدفن النفایات  .١
  .یة بازلوفق معاییر اتفاق) الصالة و السالم

 
  . و اقامة مدافن جدیدة في المدینة المنورةإلنشاءمعرفة مدي توافر االراضي الصالحة  .٢

 
لمدینة المنورة باستخدام نظم بابناء قاعدة بیانات تحتوي علي متغیرات الدراسة الخاصة  .٣

  .المعلومات الجغرافیة
 

اتفاقیة بازل ومعاییر بناء نموذج كارتوجرافي باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة  .٤
  .لتحدید المواقع المناسبة للدفن االمن للنفایات بالمدینة المنورة

 
انتاج خریطة رقمیة للمدینة المنورة توضح أفضل المواقع للدفن االمن للنفایات باستخدام  .٥

  .نظم المعلومات الجغرافیة
  

  المنھج العلمي
  

 الي عقد UNEPحدة للبیئة لخطورة النفایات علي صحة االنسان فقد دعت منظمة االمم المت
مؤتمر دولي لبحث موضوع التخلص من النفایات الخطرة وتم عقد المؤتمر في مدینة بازل في 

 ٦ مادة و ٢٩وتھدف االتفاقیة المكونة من ". اتفاقیة بازل" ونتج عنھ ما یعرف باسم ١٩٨٩عام 
ن خفض تولید النفایات مالحق الي قیام االطراف الموقعة علیھا باتخاذ التدابیر الالزمة لضما

  . الخطرة الي الحد األدنى والتخلص منھا بطریقة تكفل سالمة البیئة
  

 المدفن االمن للنفایات توافر عدة معاییر صحیة و إلقامةیتطلب ایجاد انسب او افضل المواقع 
یعرض الجدول التالي معاییر اتفاقیة بازل الختیار مواقع مدافن . بیئیة و ھندسیة و جغرافیة

  :النفایات
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

  :تكونت مراحل تنفیذ الدراسة من الخطوات المبینة بالشكل التالي
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  :أما البیانات التي تم االعتماد علیھا فتشمل
  

  .خریطة رقمیة لتصنیف التربة بمنطقة الدراسة -
  .خریطة استعماالت االراضي -
  . و خریطة االحیاء والبلدیاتخریطة الطرق -
  .طة جیولوجیة و خریطة االودیةخری -
  .ASTERنموذج االرتفاعات الرقمیة من نوع  -
  .IKNONOSمرئیة فضائیة من القمر الصناعي  -
  .بیانات احصائیة ومناخیة و سكانیة -

  
  :وتم بناء قاعدة بیانات جغرافیة متكاملة لمنطقة الدراسة بالخطوات التالیة

  

  
  

  :أما منھجیة تنفیذ خطوات الدراسة فتكونت من االتي
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وتمكنت الدراسة من استنباط الخریطة التالیة التي تصنف منطقة الدراسة بناءا علي أفضلیة 
  :مواقع انشاء مكبات النفایات بھا

  
  

 المرجع
  

فن استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في تحدید أنسب مواقع د) ٢٠١٠(الرحیلي، عھود عائض 
النفایات بالمدینة المنورة، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، جامعة أم القرى، مكة 

  .المكرمة، المملكة العربیة السعودیة
http://www.4shared.com/office/hiSRPckV/____.html 

  
  :دراسات أخري في نفس المجال

 و تخطیطھا في الضفة الغربیةالنفایات تقییم واقع مكبات ) ٢٠١٢(شتیة، ضرغام عبد اللطیف 
بواسطة نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، جامعة النجاح 

  .الوطنیة، نابلس، فلسطین
http://www.4shared.com/office/jzfV3kRY/_______.html 
 
Thoso, M. (2007) The construction of a geographic information 

systems (GIS) model for landfill site selection, MSC thesis, 
Geography department, University of the free state, 
Bloemfontein, South Africa. 

http://etd.uovs.ac.za/ETD-db/theses/available/etd-07292008-
094719/unrestricted/ThosoM.pdf 
 
Sener, B. (2004) Landfill site selection by using geographic 

information systems, MSC thesis, Department of geological 
engineering, Middle East technical university, Turkey. 

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605409/index.pdf 
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  ٣٩لدراسة رقم ا
  

  مجال السیاحةفي  نظم المعلومات الجغرافیة تطبیقات
  

  مقدمة
 

حدیثا انتشرت تكنولوجیا نظام المعلومات الجغرافي انتشار واسع و سریع علي المستوي 
العالمي كأحد الوسائل الھامة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار في مجاالت التخطیط و التسویق 

طیط السیاحي تحتاج الي حصر للموارد الطبیعیة و البشریة بغیة وضع فعملیة التخ. السیاحي
الخطط المناسبة و تحقیق االستخدام االمثل و التوافق بیم استخدامات االرض المتعددة، و ال 
یمكن تحقیق ھذه االھداف دو توافر البیانات الكافیة التي یسھل التعامل معھا من خالل نظام 

وفره من امكانیة تخزین و استعادة و تعدیل و معالجة و عرض المعلومات الجغرافي لما ی
البیانات و تمثیلھا الكارتوجرافي و رسمھا علي خرائط متعددة الطبقات و بطرق مختلفة تتناسب 
مع اھداف المخططین المنشودة و ذلك ضمن اطار مفاھیمي مجرد عرف باسم منظومة 

  .المعلومات
  

  أھداف الرسالة
  

  .ت جغرافیة تشمل كافة المواقع السیاحیة في االردناعداد قاعدة بیانا .١
 

تنمیة و تطویر المواقع السیاحیة في االردن و النھوض بھا بواسطة استراتیجیة االندماج  .٢
  .و التكامل و استراتیجیة العرض الجذاب

 
تحلیل التباین المكاني و االقلیمي للمواقع السیاحیة في ضوء العوامل المؤثرة فیھا بھدف  .٣

  .ف علي المواقع السیاحیة المھیمنة والمواقع التابعةالتعر
 

التعرف علي الدور الفعلي لتطبیقات نظام المعلومات الجغرافي في التسویق السیاحي  .٤
  .في اطار التوسع السیاحي المطرد خاصة في ظل النظام العالمي الجدید

 
 بیت اقالیم العالم ابراز الشخصیة المكانیة للمواقع السیاحیة االردنیة و ادراك مكانتھا .٥

  .المختلفة في ضوء االمكانیات المتاحة بھدف تفریدھا و النھوض بھا
 

  المنھج العلمي
  

تعد صناعة الساحة بطبیعتھا صناعة متشابكة و ال تمثل في شكلھا العام و طبیعتھا نظاما بسیطا 
ستخدام نظام وفي ھذا المجال فقد تم ا. وذلك الن طبعة نظامھا یتصف بالدینامیكي و التداخل

المعلومات الجغرافي لدراسة العالقات المتشابكة بین عناصر النظام الواحد بشكل واضح و دقیق 
  :داخل المواقع السیاحیة
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  :منھا علي سبیل المثالوتوجد عدة مقاییس كمیة للمقارنة بین المواقع السیاحیة 
  

  ١٠٠× ) عدد السكان / عدد األسرة = ( الوظیفة السیاحیة  -
  

عدد زوار كافة المواقع السیاحیة في / عدد زوار الموقع السیاحي = (معیار قوة الجذب  -
  ١٠٠× ) الدولة 

  
عدد اللیالي التي قضاھا السیاح في موقع سیاحي = ( مؤشر أھمیة الموقع السیاحي  -

  ١٠٠× ) المجموع الكلي للیالي التي قضاھا السیاح في الدولة ككل / معین 
  

  راسةنتائج و توصیات الد
  

  :تضمنت مراحل بناء قاعدة بیانات المواقع السیاحیة في االردن من 
  

 : تصحیح البیاناتوجمع  .١
  

احداثیات كل المواضع السیاحیة مثل الفنادق و المكاتب السیاحیة و : بیانات مكانیة -
الینابیع المعدنیة و الكھوف الكارستیة والطرق و المجاري المائیة و المحمیات الطبیعیة 

  .الخ.... تجعات السیاحیة والمن
 

اسماء المناطق السیاحیة و الطرق والصور الفوتوغرافیة للمواقع : بیانات غیر مكانیة -
 .الخ... السیاحیة 

 
 .الصور الجویة و المرئیات الفضائیة -

 
 .GPSبیانات حقلیة باستخدام نظام تحدید المواقع العالمي  -

  
  .یةادخال البیانات و بناء قاعدة المعلومات الرقم .٢

  
   :GISادارة و معالجة قواعد المعلومات داخل  .٣
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  التحلیل و كتابة التقاریر و عمل الخرائط النھائیة .٤
  

والختیار أنسب المواقع السیاحیة فقد ركزت الدراسة علي تطبیق أسلوب نظم المعلومات 
.  لمنطقة الساحل الشرقي للبحر الممیتmulti-criteria GISالجغرافیة متعددة المعاییر 

واعتمدت الدراسة علي تحلیل المحددات الطبیعیة المؤثرة علي اختیار مواضع التنمیة السیاحیة 
  :و تشمل

اختیار المناطق التي تحتوي علي رواسب األودیة و : التكوینات الجیولوجیة -
  .ن طرح البحرمناطق الرمال الثابتة المتماسكة و مناطق الرسوبیات الناتجة ع

  . استبعاد االراضي المزروعة: قدرة االرض علي الزراعة -
بعاد تاس: یة و درجة االرتفاع عن سطح البحرمظاھر السطح الطبوغراف -

  . درجة٣٠المناطق التي یزید انحدارھا عن 
االبتعاد عن : لمفاصل الصخریة و الطبات االرضیةمناطق الصدوع و ا -

  . متر١٥٠عن الصدوع والفوالق بمسافة ال تقل 
  . متر علي األقل١٠٠االبتعاد عن المجاري بمسافة : لسیولمجاري االودیة و ا -

  
وبتجمیع كل ھذه المعاییر معا في اطار تكاملي أمكن استنباط خریطة توضح المناطق المثلي 

  :إلقامة المنشئات السیاحیة
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احیة في االردن من خالل أیضا قامت الدراسة بتطویر موقع سیاحي علي االنترنت للمواقع السی

ویھدف . ESRI من شركة Arc GIS أحد مكونات برنامج Arc IMS 9.1استخدام تطبیق 
وتكونت ھذه . ھذا التطبیق الي نشر بیانات نظم المعلومات الجغرافیة علي شبكة االنترنت

  :المرحلة من الدراسة من الخطوات التالیة
  

 یتم ARC IMS Authorل برنامج من خال: انشاء ملف تكوین الخریطة السیاحیة -
  ).shapefilesعلي ھیئة طبقات (اضافة البیانات السیاحیة المطلوبة 

 
 ARC IMSمن خالل برنامج : Map Serviceانشاء و تشغیل خدمة الخریطة  -

Administratorیتم تجھیز الخریطة السیاحیة للعمل علي مزود الخدمة .  
 

 یتم تصمیم الموقع ARC IMS Designerباستخدام برنامج : تصمیم الموقع -
  . المطلوب علي االنترنت و االدوات التي ستظھر في شریط االدوات في المستعرض

  

  
  

 المرجع
  

تخطیط و تطویر المواقع السیاحیة في االردن و تسویقھا ) ٢٠٠٦(بظاظو، ابراھیم خلیل 
  .امعة األردنیةباستخدام نظام المعلومات الجغرافي، رسالة دكتوراه، قسم الجغرافیا، الج

  
http://www.4shared.com/office/1SuOjejh/___.html 

  
  :دراسات أخري في نفس المجال

  
Ibrahim, Z. (2013) A framework for assessing national tourism 

plans, PhD dissertation, Geography department, Waterloo 
university, Canada, 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/7517/Ibrahi
m_Zainub.pdf?sequence=1 
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٢٠٤

  ٤٠لدراسة رقم ا
  

  دراسة الحمالت التاریخیة القدیمةفي  نظم المعلومات الجغرافیة تطبیقات
  

  مقدمة
 

 بأنھ اكتشاف االحداث التي وقعت في زمان و spatial tracingیمكن تعریف التتبع المكاني 
 فھي رحلة قام بھا مغامر أو مسافر لھدف expeditionأما الحملة أو البعثة . مكان محدد

د، وعادة ما تتمیز الحمالت التاریخیة بعدة خصائص سواء استكشافیة او حربیة او محد
في الكتب الوصفیة و مذكرات ) مكانیا و زمنیا(وھذه الحمالت التاریخیة قد تم توثیقھا . جغرافیة

ومن ثم فأن ھذه الوثائق المكتوبة تحتوي بعض المعلومات التي قد تصف . المستكشفین أنفسھم
 وبتوقیع ھذه المعلومات یمكن دراسة الحمالت التاریخیة بطریقة .ن و زمان الحملةتفاصیل مكا

  . جدیدة من حیث الموقع الجغرافي و دینامیكیة التغیر مكانیا و زمانیا
  

  أھداف الرسالة
  

  .استخراج المعلومات المكانیة من الوثائق التاریخیة .١
 

للحمالت التاریخیة وتخزینھا في ) ناالسم و الموقع و الزما(استخراج المكونات الثالثیة  .٢
  .قاعدة بیانات رقمیة

 
  .لتحدید الحدود الزمنیة النسبیة للحملة التاریخیة) أو نموذج(تطویر واجھھ  .٣

 
  .تطویر مسار الحملة التاریخیة و توقیعھ مكانیا .٤

 
  .العرض البصري لمسارات الحمالت التاریخیة .٥

 
  .خیةتحلیل و تقییم التتبع المكاني للحمالت التاری .٦

  
  المنھج العلمي

  
 تطبیقا یجمع Geographic information retrievalیعد استرجاع المعلومات الجغرافیة 

 Information Retrieval و استرجاع المعلومات GISما بین نظم المعلومات الجغرافیة 
(IR) . وتستخدم ھذه الطرق بناء ترتیبيindexing structure لتخزین و استرجاع كال من 

  . وثائق النصیة والمعلومات الجغرافیة التي تتضمنھا ھذه النصوصال
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

  :تكونت الموارد المستخدمة في الدراسة من
  

  :البیانات .١
 

  معجم المواقع واألماكن في البرازیل -
 

  .قاعدة بیانات مرجعیة للمناطق االداریة و المدن و اسماء االماكن -
 

  .قاعدة بیانات ألسماء االشخاص في التاریخ البرازیلي -
 

  :البرامج و االجھزة .٢
 

  .كمبیوتر شخصي بمواصفات جیدة -
 

 General Architrave for text engineering (GATE): برامج -
developer 7.1, and Eclipse   

 
   Java and JAPE: لغات البرمجة -

 
 Simple API for XML, and Java database: مكتبات مساندة -

connectivity   
  

 Trajectory Extractions and Storageیتكون نظام استرجاع و تخزین المسارات 
System (TESS)من الخطوات الموضحة بالشكل التالي :  
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  :أما عملیة استرجاع المعلومات النصیة فتتكون من الخطوات التالیة

  

  
  

  :ات التالیةكما تتكون عملیة استرجاع المسارات من الخطو
  

  
  

  :أما عملیة استرجاع الزمن فتتكون من
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  :األخیرة في تخزین كل ھذه المعلومات في اطار رقمي متكاملقبل ثم تأتي العملیة 

  

  
  

  :وفي اخر الخطوات یتم عرض ھذه المعلومات للرحالت التاریخیة عرضا بصریا علي الخرائط
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 المرجع
  

Bekele, M. (2014) Spatial tracing of historic expeditions: From text 
to trajectory, MSC thesis, Department of geo-information 
science and earth observation, University of Twente, The 
Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/gfm/bekele.pdf 
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  ٤١لدراسة رقم ا
  

  تطویر البنیة المعلوماتیة المكانیة
  

  مقدمة
  

أو اختصارا  (Spatial Data Infrastructureیعود مصطلح البنیة المعلوماتیة المكانیة 
SDI ( ویمكن تعریف .  في تقریر لمجلس البحوث الوطني في أمریكا١٩٩٠الي عامSDI علي 

و مشاركة البیانات المكانیة الرقمیة بین الجھات الستخدام ) في أي دولة(أنھ المستوي الوطني 
والشكل التالي یوضح العالقة االرتباطیة الوثیقة بین البنیة المعلوماتیة المكانیة ودعم . المختلفة 

  :اتخاذ القرار للوصول الي التنمیة المستدامة

  
  

  أھداف الرسالة
  

كشبكة محلیة و شبكة ) ي الھندللمدن الكبري ف(دراسة تطویر البنیة المعلوماتیة المكانیة  .١
  .بین المناطق االداریة وتحدید المشاكل الممكن حدوثھا

 
  . SDIدراسة طرق تبادل البیانات بین الجھات خارج نطاق  .٢

 
  . في تطویر العمل الحكوميSDI و طرق SDIمقارنة الطرق التي ال تعتمد علي  .٣

 
  . في العمل الحكومي علي مستوي المدنSDIتحلیل طرق تطویر  .٤

  
  المنھج العلمي

  
 ممارسة تطبیقیة بین الجھات الحكومیة لتتشارك و تستخدم SDIتعد البنیة المعلوماتیة المكانیة 

البیانات المكانیة الرقمیة فیما بینھا بھدف تعظیم االستفادة من ھذه البیانات في اطار التنمیة 
مستوي المدینة أو (لمستویات فجمیع الجھات الحكومیة علي كل ا. المستدامة لدولة أو إقلیم معین

الخصائص الطبیعیة و فھم لفي حاجة للبیانات المكانیة ) المحافظة أو االقلیم أو المستوي الوطني
  . االقتصادیة و البیئیة واالجتماعیة للموقع المكاني بھدف تسھیل التخطیط المكاني السلیم
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ع أنواع البیانات المكانیة كما تتعدد  المسئولة عن جم- في كل دولة -وتتعدد الجھات الحكومیة 
ومن ثم فیجب توحید المرجع الجغرافي و . خصائص وطبیعة ھذه البیانات من جھة الي أخري

نظام االحداثیات حتى یمكن جمع كل ھذه البیانات في اطار مكاني واحد بھدف االستفادة من 
 نظم المعلومات الجغرافیة التي وھنا تبرز أھمیة تقنیات. مشاركة البیانات بین الجھات الحكومیة

الخرائط و الصور الجویة و المرئیات الفضائیة (تتیح دمج عدة أنواع من البیانات المكانیة 
ومن ھذا . والبیانات غیر المكانیة في قواعد بیانات مكانیة متكاملة) الخ...وقیاسات الجي بي أس 

 والذي ھدف في بدایاتھ e-governmentالمنطلق بدأ ظھور مصطلح الحكومة االلكترونیة 
األولي الي ایجاد وسیلة للتواصل المعلوماتي بین الجھات الحكومیة وخاصة فیما یتعلق بتطبیق 

والحقا تطور ھذا المفھوم الي ایجاد وسائل فعالة لتقدیم الخدمات الحكومیة بصورة . السیاسات
ثر : للعمل بصورة أسرع و االیة للمواطنین ومجتمع األعمال باإلضافة لدعم الجھات الحكومیة

  . كفاءة
  

، االطار االداري و السیاسي people، المستخدمین dataالبیانات :  منSDIوتتكون 
institutional framework المواصفات القیاسیة ،standards والتقنیات ،

technologies:   
  

  
  

تجمیع نفس البیانات ( یقلل من أداء نفس العمل SDIومن الناحیة االقتصادیة فأن تطویر 
فعلي سبیل المثال یقدم الجدول التالي نموذج لبعض . من أكثر من جھة حكومیة) المكانیة

  :األعمال المعلوماتیة المتكررة في أكثر من جھة حكومیة في المملكة العربیة السعودیة
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  نتائج و توصیات الدراسة
  

األفكار التفصیلیة لتطویر البنیة المعلوماتیة المكانیة في كال من ) المرجعین(قدمت الدراستین 
  . الھند و المملكة العربیة السعودیة والفوائد التي تعود علي كال المجتمعین من وراء ھذا التطویر

  
 ینالمرجع

  
Richter, C. (2014) Digital transformations in Indian cities: Between 

paper list and GIS map, MSC thesis, Department of geo-
information science and earth observation, Twente 
university, The Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/phd/richter.pdf 
 
Alshehri, S. (2011) National spatial data infrastructure 

collaboration for the Kingdom of Saudi Arabia, MSC Thesis, 
Institute of engineering surveying and space geodesy, The 
university of Nottingham, U.K. 

 
http://eprints.nottingham.ac.uk/12174/ 
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  :دراسات أخري
 
Yan, H. (2014) Theory of spatial similarity relations and its 

applications in automated map generalization, PhD 
dissertation, Geography department, University of Waterloo, 
Canada, 

 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/8317/Yan_H
aowen.pdf?sequence=4 
 
Zhang, X. (2012) Automated evaluation of generalized topographic 

maps, PhD dissertation, Department of geo-information 
science and earth observation, Twente university, The 
Netherlands. 

 
http://www.itc.nl/library/papers_2012/phd/zhang.pdf 
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  ٤٢لدراسة رقم ا
  

  تطویر أطلس باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و االستشعار عن بعد
  

  مقدمة
  

األطلس ھو مجموعة منظمة و متناسقة من البیانات الجغرافیة مرتبة بطریقة متتابعة في ھیئة 
 رقمیة أو تقلیدیة تمثل منطقة معینة و ظاھرة جغرافیة أو أكثر، كما تشتمل علي أدوات للتجول

  . داخل األطلس و استرجاع المعلومات و تحلیلھا و تمثیلھا
  

  أھداف الرسالة
  

انشاء أطلس رقمي متكامل حدیث لشبھ جزیرة سیناء باالعتماد علي تقنیات نظم المعلومات 
  .الجغرافیة و االستشعار عن بعد

  
  نتائج و توصیات الدراسة

  
  :البیانات المستخدمة

  
  :الخرائط و تشمل .١

  یةخرائط طبوغراف -
  خرائط مناخ -
  خرائط جیولوجیة و تربة -
  خرائط ھیدرولوجیة -
  خریطة طرق و مواصالت -

  مرئیات فضائیة  .٢
  نموذج ارتفاعات رقمیة .٣

  
  :مراحل اعداد األطلس

  
  جمع البیانات -
  التحضیر و االطالع -
  المعالجة و التحلیل المكتبي -
  رسم الخرائط -
  الكتابة و االخراج النھائي -

  
  :الوسائل الفنیة المتبعة

  
  :لجة المرئیات الفضائیةمعا .١

  التصحیح الھندسي للمرئیات -
  تجمیع نطاقات المرئیات -
  عمل الموزایك من المرئیات -
  تحسین الصور -
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  التصنیف من المرئیات -
  استخالص االحواض و شبكة المجاري من نموذج االرتفاعات الرقمیة .٢
  التمثیل الكارتوجرافي و ربط البیانات .٣

  
  :الخرائط المستنبطة في األطلس

  
 ئط الموقعخرا .١

  
  الخرائط التاریخیة .٢

 
 :الخرائط الطبیعیة .٣

  
  .الكنتور، االنحدار، اتجاھات السطوح، الظالل: الطبوغرافیا -
  التكوینات، الصدوع: الجیولوجیا -
  الحرارة، الضغط الجوي، الریاح، الرطوبة النسبیة، األمطار: المناخ -
وفیة، االبار و العیون، المیاه السطحیة، األحواض، األودیة، المیاه الج: الھیدرولوجیا -

  .شبكة المجاري المائیة
  .التربة -
  .النبات الطبیعي، الطیور و الحیوانات البریة، المحمیات الطبیعیة:  البریةالحیاة -
  .النطاقات الزلزالیة: األخطار الجیومورفولوجیة -

 
 :الخرائط البشریة .٤

  
سكان، القبائل التقسیم االداري، السكان و توزیعھم، الھجرة، البنیة التعلیمیة لل -

  .البدویة
 

 :الخرائط االقتصادیة .٥
  

الخریطة الزراعیة، الخریطة الصناعیة، خریطة الثروات البترولیة، الخریطة  -
خریطة الطرق و ، خریطة البنیة التحتیة،  وخریطة المواقع األثریةالسیاحیة

  .خریطة استخدامات األرضالمواصالت، 
  

 المرجع
  

س شبھ جزیرة سیناء باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و أطل) ٢٠١١(العثمان، نادین زیاد 
االستشعار عن بعد، رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، كلیة االداب، جامعة عین شمس، 

  .مصر
  

http://www.4shared.com/office/uOUtHwxT/______2011.html 
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   حدیثة دراسات أخريموضوعات

 
Mapping the underworld: Integrated GNSS-based positioning and 
GIS-based GNSS simulation. 
 
http://eprints.nottingham.ac.uk/10607/ 
 
Calibration of multi-sensor laser scanning systems. 
 
http://www.ucalgary.ca/engo_webdocs/AH/12.20394_EssamHassa
n.pdf 
 
Spatial statistics and super resolution mapping for precise 
agriculture using VHR satellite imagery. 
 
http://www.itc.nl/library/papers_2013/msc/gfm/poudyal.pdf 
 
Location-based services for low-end mobile phones. 
 
http://www.itc.nl/library/papers_2014/msc/gfm/azene.pdf 
 
Precision analysis of 3D camera. 
 
http://kth.diva-
portal.org/smash/get/diva2:656453/FULLTEXT01.pdf 
 
Precise positioning in real-time using GPS-RTK signal for visually 
impaired people navigation system. 
 
http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/4773 
 
Real-time estimation of travel time using low frequency GPS data 
from moving sensors. 
 
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/11938 
 
Monitoring urban traffic status using Twitter messages. 
 
http://www.itc.nl/library/papers_2013/msc/gfm/elsafoury.pdf 
 
Legal issues and validation of volunteered geographic information. 
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http://www2.unb.ca/gge/Pubs/TR283.pdf 
 
An assessment of using least squares adjustment to upgrade 
spatial data in GIS. 
 
http://www.spatialtapestry.com/papers/Thesis_DrRogerM.pdf 
 
GPS and PSI integration for monitoring urban land motion. 
 
http://eprints.nottingham.ac.uk/11353/ 
 
Digital terrain models generation from airborne LiDAR point clouds 
using a multi-scale terrain filtering method. 
 
https://uwspace.uwaterloo.ca/bitstream/handle/10012/6777/Chen_
Hufeng.pdf?sequence=1 
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  ١ملحق 
  

  األقسام الجامعیة علي االنترنت للحصول علي دراسات أكادیمیةبعض مواقع 
 
Publications of the geodesy and geomatics engineering 
department, the university of New Brunswick, Canada: 
 
http://www2.unb.ca/gge/Pubs/TechnicalReports.html 
 
Publications of the geodetic science department, the Ohio state 
university, USA: 
 
http://geodeticscience.osu.edu/reports.php 
 
Publications of the Royal Institute of Technology (KTH), Sweden: 
 
http://kth.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=3211 
 
ePrint service, The university of Nottingham, UK: 
 
http://eprints.nottingham.ac.uk/ 
 
and 
 
http://www.nottingham.ac.uk/ngi/study/research-degrees/research-
theses.aspx 
 
Library of the faculty of geo-information science and earth 
observation, The Netherlands 
 
http://www.itc.nl/Pub/Home/library/Academic_output/AcademicOut
put.html 
 
Research activities of the Brunel university, U.K: 
 
http://bura.brunel.ac.uk/ 
 
Library of the Loughborough university, U.K: 
 
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ 
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Publications of the geomatics engineering department, the 
university of Calgary, Canada: 
 
http://schulich.ucalgary.ca/node/5239 
 
Library of the university of Waterloo, Canada: 
 
https://uwspace.uwaterloo.ca/ 
 
Publications of the institute of engineering geodesy, the technical 
university in Graz, Austria: 
 
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/i_2720/Publications 
 
Library of the Virginia technical institute, USA: 
 
http://scholar.lib.vt.edu/theses/etd-search.html 
 

  :المكتبة الرقمیة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة
  

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library 
 

  :رسائل جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
  

http://scholar.najah.edu/ 
  

 :المكتبة المركزیة بالجامعة االسالمیة بغزة، فلسطین
  

http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx 
  

  :المكتبة الرقمیة المساحیة المجانیة
  

http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=eLGPjSfc 
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  ٢ملحق 
  

  الخطوات الرئیسیة في اختیار موضوع رسالة أكادیمیة
  

  :البدایة: أوال
  

الذي یشغلك والذي ترید أن تبحث عنھ ومن  جال فكر في الم.عادة ما یبدأ البحث بسؤال .١
  ھل ھناك سؤال محدد لم یتم االجابة عنھ بتوسع و تعمق في ھذا المجال؟ : ثم اسأل نفسك

 
حث و القراءة العامة عن ھذا الموضوع، أقرأ كل ما تجده وكل بعد تحدید السؤال قم بالب .٢

  .ما ھو متاح سواء في المكتبات الجامعیة أو علي االنترنت
 

بعد فترة القراءة العامة تستطیع أن تقترح ما ھو الھدف من رسالتك، ومن ثم یمكنك  .٣
...) تقنیات استخدام ( ال تنجذب وراء العناوین البراقة .البدء في كتابة مقترح رسالتك
ما ھو الجدید الذي سأقوم بھ في رسالتي؟ : اسأل نفسك! فالجیوماتكس علم ولیس موضة

  .ال تقلد غیرك وحاول أن تكون مبتكراوكیف سیستفید المجتمع من مثل ھذه الرسالة؟ 
 

ان لم تكن بالفعل (متخصص في نفس المجال في ھذه المرحلة یجب االستعانة بمشرف  .٤
ي عقد بعض اللقاءات معھ بھدف تنقیح خطة العمل المقترحة وتبدأ ف) معك مشرفا

الحصول وسھولة یجب أیضا التأكد من امكانیة وھنا  .ووضعھا في صورتھا النھائیة
لرسائل الدكتوراه یجب أن تحدد ما ھو الجدید . علي البیانات المطلوبة لھذا الموضوع

originalityفي ھذا الموضوع المختار  .  
 

  .الداریة من حیث تقدیم الخطة رسمیا للقسم أو الكلیة العتمادھاتبدأ الخطوات ا .٥
  

  :الكتابة: ثانیا
  

  :عادة ما تتكون الرسائل االكادیمیة من الفصول التالیة
  
قم بتحدید : purpose and significance  الھدف وأھمیة الدراسة: الفصل األول -

  .البحثالھدف من الرسالة و أھمیتھا خاصة الجدید الذي یضیفھ ھذا 
 
قم بتحدید : literature review  مراجعة لألدبیات و الجھود السابقة: الفصل الثاني -

االطار العلمي للدراسة ومراجعة الجھود السابقة في ھذا المجال مع تحلیل ھذه الجھود 
  .وتحدید ما ینقصھا وھو ما ستقوم أنت بعملھ في رسالتك

 
قم بتحدید :  data and methodologies المستخدمة الطرقالبیانات و : الفصل الثالث -

 .نوعیة البیانات وكیفیة تجمیعھا وكیف ستقوم بتحلیلھا
 
قم بعرض نتائج التحلیل التي استطعت التوصل الیھا : results النتائج : الفصل الرابع -

  .مدعما ایاھا بالجداول و الرسومات
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 ما توصلت الیھ من نتائج وكیف قم بتحلیل:  discussionالمناقشة : الفصل الخامس -
 . سیستفید المجتمع العلمي من نتائج رسالتك

  
  :المرجع

 
Guidelines for writing a thesis or dissertation: 
 
https://www.jou.ufl.edu/grad/forms/Guidelines-for-writing-thesis-or-
dissertation.pdf 
 
Writing a thesis or dissertation: 
 
http://www.yale.edu/graduateschool/writing/forms/Writing%20Thes
es%20and%20Dissertations.pdf 
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  نبذة عن المؤلف

 

ة مصر محمود الدكتور جمعة دمحم داود  - من موالید السویس بجمھوری

 ). ھـ١٣٨٣الموافق (م ١٩٦٢العربیة في عام 

ام  - ي ع ساحیة ف ة الم ي الھندس الوریوس ف ة البك ي درج صل عل ح

شبرا ١٩٨٥ ة ب ة الھندس ن كلی صر ، و–م م ا بم ة بنھ ة  جامع درج

سیة وم الجیودی سم العل ن ق ستیر م ة الماج ة والی ن جامع ساحة م  والم

ام  ي ع ة ف دة األمریكی ات المتح ایو بالوالی ة م، و١٩٩١أوھ ي درج دكتوراه ف ام ال ع

  . جامعة بنھا بمصرم من كلیة الھندسة بشبرا، ١٩٩٨

صل د - ام . ح ي ع شارك ف تاذ م ة أس ي درج ة داود عل ة ٢٠٠٤جمع ذلك درج م وك

  . )ـ ھ١٤٢٩ (م٢٠٠٩األستاذیة في الھندسة المساحیة في عام 

ل د - ام . یعم ذ ع ة داود من وزار١٩٨٧جمع ساحة ب د بحوث الم ة م بمعھ وارد المائی ة الم

سعودیةوالري بمصر، و ة ال ة العربی ة بالمملك ة المكرم رى بمك ي عمل بجامعة أم الق  ف

 . ) ھـ١٤٣٥-١٤٢٦ (م٢٠١٤-٢٠٠٥الفترة 

از د - ة داود . ف وام بجمع ي أع صر ف ي م ساحة ف ي الم ث ف ضل بح ائزة أف ، ٢٠٠٥ج

ة ٢٠٠٩، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦ وم والھندس ة للعل وعة الدولی ي الموس اره ف م اختی ا ت م كم

Who is Who م٢٠١٢-٢٠١١ للفترة .  

شر د - ة داود . ن ىجمع د و  اآلن حت سواح ي نیخم ا ف اتكس  بحث نھم الجیوم ن م ر م أكث

شر ات ونع ن الوالی ل م ي ك ة ف ؤتمرات دولی ة و م الت عالمی ي مج ة ف ة علمی  ورق

ي مجالت و والھند   و انجلترا و ایطالیا و استرالیااألمریكیةالمتحدة  شر ف باإلضافة للن

ة مؤتمرات في كال من المملكة العربیة السعودیة و مملكة البحرین  ة المغربی و والمملك

ة، صر العربی ة م شر  جمھوری ا ن ات ٩كم االت و تقنی ي مج ة ف ة العربی ب باللغ  كت

  . الجیوماتكس

اء ھدي ف. جمعة داود متزوج من د. د - ة أبن یصل الباحثة بمعھد بحوث المساحة ولھ ثالث

  . و سلميو دمحم مصطفي 

 .جمعة داود بیت هللا الحرام أربعة مرات وأعتمر عدة مرات. حج د -
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